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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لي واكب التغيدرات التدي مدرَّ ب دا المجتمدع المصدرير فقدد اخدت  فدي–1985 مرحلتد  عدة تحوُّ

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

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

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

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

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

  بددور المواان المصري الأي ي َعدُّ غاية التنمية وهددف ا األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

مددع أكبددر فددي  ددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة ج ددود التنميددة وفعاليت ددار وترسددي  مجت

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقي  ذلكر يحمل مركز المعلومات ودعم اتخداذ القدرار علدى عاتقد  م مدة 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   ددر جليًّ

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

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

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

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

حدد للقائمة) (.ال يوجد ترتيب م 

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 ل أا المعيار

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

يةر وقد جاء هأا التقرير لير دد  نجدازات وج دود الدولدة المصدرية خدالل السدنوات السدبع الماضد

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

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

ع مشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربو  الوانر بما يتالءم م

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقرااية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددويًّا نبنددددي الددددوانر أمامنددددا فر ددددة لبندددداء الددددوان

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتع دددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الج دد والعطداء  كددي توا دل مددع رئديس الجم وريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس ال زراء مصطفى مدب لي

2020عيد العماو |ت نئت  لرئيس الجم ورية 





أى ا مىا . يايقينلا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهىا أدوات العمىرا  لكانىا سىلطا  المىد  ورئيسىة بىالد الىدن

وير رفاعة رافىع الطهطىاوي، الى ي يُعىد أحىد قىادة النه ىة العلميىة ورائىد التنى/ أوصانا به المقكر المصري

، "اىيل بىاريزتاليل اإلبريز فىي تل"في مصر والعالم العربي  الو القر  التاسع عشر، في مللْقه األمهر 

عنةةدما يقةة م علةةى صةةمو  مصةةر مةة  يمحسةة  ا ةةت  ل م ارد ةةا والمغىىزى أنىىا أنىىه . 1834الصىىادر عىىام 

.وت ظيف ا، تصب  نبرا ًا ممت قدًا، وقا دًا زاخرًا بي  بلدا  العالم

، صىنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت  اللها مصر بالكثير م  االنتصارات، وصمدت للعديد م  التحىديات

ي الحرية معل مصر العظيم التاري َ مرتي   الو أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد القساد وطالل بحقه ف

ارَ ، فثىبوطنيتىه، وتارة أ رى عندما تمسك بهويته وتحصى  2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

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

حكىم، رئيسلىا عىدلي منصىور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تول   اللها السيد المستشار

ة االنتقاليىة بمناسىبة ا تتىام القتىرة الرئاسىي-ملقتلا لجمهورية مصر العربية، حملا كلمات  طابه األ يىر 

المسةتقب  يحمة إننىي لعلى  ثقىة بى   "األمىو فىي الغىد، فىي قولىه –2014يونيىو 4يوم األربعاء الموافىا 

م، لكى  ، وإ  كانا أرضه ما بةل بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعىن الغيىول ذا ال ط  غدًا مشرقًا

ريىىا  أرة بىىالدي سىىتعود سىىمراء بلىىو  النيىىو،   ىىىىراء بلىىو  أغصىىا  الزيتىىىو ، سىىماؤأا صىىافيةل، تبعىىث ب

.النجا  واألمو، دوملا كما كانا

ة، طالىل عبد القتا  السيسىي رئاسىة جمهوريىة مصىر العربيى/ ، مع تولِّي السيد الرئيي2014يونيو 8وفي 

و الحىىا ، ونسىىتظو فيىىه بظىىاللبنةةاء وطننةةا الةةذي نحلةةم بةة مُااطبلىىا جمىىوع المصىىريي  أ  يُعينىىوه بقىىوة 

قىىرل والعىىدو والعىىيش الكىىريم، ونتنسىىم فيىىه ريىىا  الحريىىة وااللتىىزام، ونلمىىي فيىىه المسىىاواة وتكىىافل ال

مىىر أ  فىىال يُمكىى  ل . وجىىودلا حقيقياىىا ودسىىتور حيىىاة؛ أل  سىىقينة الىىوط  واحىىدة، فىىإ  نجىىا نجونىىا جميعلىىا

  الشىعل يستقيم م  طر  واحد؛ كونه عقدلا اجتماعياا بي  الدولة ممثلة في رئيسىها وملسسىاتها وبىي

. م  ريتنا ال طنية المدنية الحديثةلت سيي 

دددت مصددر وتددوفرت في ددا أدو" ات فلددو ت ع  ت

العمددران لكانددت سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطىاوي، رائىد التنىوير فىي العصىر الحىديث، والقىوو مى )
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تىي نصىبو ومن  ذلك الحي ، بدأت درو  الوط  تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال

سىتقبو، إليها جميعلا، مع إدرا  واعٍ م  قِبو الشعل المصري ب ننا جميعلا نلتزم باارطة طريىا لبنىاء الم

ات التىىىي يُظللهىىىا اإلرادة والتصىىىميم علىىى  العمىىىو، والتعىىىاو  المنقىىىت  مىىىع الجميىىىع؛ لتاطِّىىىي كىىىو العقبىىى

.والصعوبات؛ حت  ننعم جميعلا بثمار التنمية

جهىود؛ ، ت افرت  اللهىا التحققت خ ل ا إنجازات تنم ية تف ع عممر الزم سنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغىم عِظىم مىا مىهدته ربىوع مصىر مى  جهىد تنمىوي حقيقىي فى. لتحقيا نه ىة مُسىتحقة لشىعل أبىية

تاطى  جميع ربوعها، فإ  الدولة المصرية حكومة ومىعبلا ال تىزاو لىديها الكثيىر مى  الطمىو  إلنجىاز أكبىر ي

ة رئيسىة بيد أ  ذلىك يتطلىل التوقىف لبرأىة؛ لنت مىو مىا حققنىاه سىوياا مى  إضىاءات تنمويى. عنا  السماء

.ادمة الو أ ه القترة؛ لتكو  عونلا لنا عل  استكماو مسيرة البناء والنه ة عبر سنوات مديدة ق

ز مصىىطق  مىىدبولي رئىىيي مجلىىي الىىوزراء بهىى ا الشىى  ، قىىام مركىى/ وفىىي ضىىوء توجيهىىات السىىيد الىىدكتور

سىىنوات المعلومىىات ودعىىم اتاىىاذ القىىرار بتنقيىى  جهىىدٍ بحثىىيا لتوثيىىا أأىىم إنجىىازات الدولىىة المصىىرية  ىىالو ال

تعىاو  السبع الماضية، فىي جميىع منىاحي التنميىة وعلى  مسىتوى محافظىات الجمهوريىة كافىةل، وذلىك بال

:عل  النحو ايتيإلى إصدار باقة م  الكتب وقد  لُل . مع ماتلف الجهات والهيئات الحكومية

: قطاعلىىا تنموياىىا، وأىىي23محىىاور تنمويىىة، بواقىىع 5كتابلىىا يسىىتعرة أبىىرز جهىىود الدولىىة علىى  مسىىتوى 23▪

. رافىا والشىبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيىة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكو قطاع تنموي يستعرة الجهود الرئيسة عل  مستوى المحافظات

عل  مستوى كتابلا يتناوو الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققا  الو السنوات السبع الماضية27▪

.قطاع تنموي المُحددة سلقلا23الىجميع المحافظات، تغطي 

اعىىات ألأىىم مىىا حققتىىه الدولىىة علىى  مسىىتوى كىىوة مىى  القطتلايصىىيةكتابىىا  يُقىىدِّما  صىىورة إجماليىىة ▪

. التنموية والمُحافظات، بالتركيز عل  ملمرات األداء الرئيسة

ا الدولةةةة المصةةةرية الق يةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع حاضةةةر وفىىىي أىىى ا المقىىىام، كىىىا  لزاملىىىا علينىىىا أ  نُلكىىىد أ  

ل  أكثر ، يُظلله اإلعال  العالمي لحقوق اإلنسا ، وال ي ينطوي عومستقبل ا وفق ن ج تنم ي صام 

اء، بمىىا فىىي ذلىىك الحىىا فىىي الحيىىاة دو  تمييىىز، وحقىىوق الطقىىو، والحىىا فىىي الغىى )حقَّىىا ل نسىىانية 13مىى  

هىىا تلىىك الحقىىوق التىىي تسىىتند إلي(. وحقىىوق األمىىاال ذوي الهمىىم دو  تمييىىز، وحمايىىة الحيىىاة الااصىىة

التىي تُمثِّىو دعىوة عالميىة للعمىو مى  أجىو " 2030أأىدا  التنميىة المسىتدامة "األأدا  اإلنمائية األمميىة 

رجمتهىا الق اء عل  الققر، وحماية كوكل األرة، وضما  تمتنىع جميىع األفىراد بالسىالم واالزدأىار، تمىا ت

.أدفلا أممياا تلتزم مصر بها جميعلا17جميعلا في 

، ورؤيتهىىا 2014اتصىىاللا، قامىىا الدولىىة المصىىرية بترجمىىة أىى ه الحقىىوق فىىي دسىىتورأا الىىوطني الصىىادر عىىام 

ميىىة ، والتىىي تعكىىي الاطىىة االسىىتراتيجية طويلىىة المىىدى؛ لتحقيىىا مبىىاد  وأأىىدا  التن2030المسىىتقبلية 

  عملهىا، وفىي سىبيو تنقيى  تلىك الرؤيىة، أطلقىا الحكومىة المصىرية برنىام. المستدامة في كو المجاالت

دع   ختامًةةا، ت ةة  الةة. ؛ ليكىىو  إطىىارلا تنقيىى ياا لجهىىود مصىىر التنمويىىة"مصىىر تنطلىىا"الىى ي يحمىىو عنىىوا  

.ممتد ، والعم  يحدوه األم  لي م أفض ، وغد أ ثر ازد ارًا ل طننا الحبيب
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البحر األحمر في أرقام

ألد  كيلدومترر وتنقسدم المحافظدددددة  لددددى 119.1تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

ددددينر وتضددددم 7 وحدددددة محليددددة قرويددددةر ويبلددددغ  جمددددالي عدددددد سددددكان 13مدددددنر وحي 

ل الزيادة الطبيعيدة للمحاف387.5المحافظة نحو  ظدة أل  نسمةر كما يبلغ معدَّ

.لكل أل  نسمة19.0

افدد  جدداء اهتمددام الدولددة بالمحافظددة مددن خددالل تنميددة البنيددة األساسدديةر واسددتكمال المر 

حت وقددد أ ددب. والخددمات المحليددة لخدمدة المددواانين والتنميدة السددياحية علدى حددد سدواء

تثمار المحدافظة بعد تنفيأ الخطط التنموية في المجاالت المختلفةر  حددا منداا  االسد

.والجأب السياحي العالمير وبالتالي أ بحت مصدًرا رئيًسا  للدخل القومي

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

18.1%

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

24.6
أل  متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل أل  نسمة

19.0  %48.1
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

119.1
ألف كيلومتر 

مربع

387.5
ألف نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

%0.01

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

%96.7

المساحة الكلية

111.3
أل  مشتغل



أبرز مؤىرات المحافظة

آالف

8.4حالددددددددددددددددددددددددددددة
لىة عدد الحاالت التي تم عالجها على  نققىة الدو

.2020في البحر األحمر حت  عام 

76%
غىاز إنتاج محافظة البحر األحمر مى  البتىروو وال

.2021الطبيعي م  إجمالي الجمهورية حت  

ام نسبة م  تم محىو أميىتهم للمقيىدي  حتى  عى
2021/2020.

78.7
ر عدد الغىر  القندقيىة بمحافظىة البحىر األحمى

.2020عام 

ألف وحدة إسىكا  اجتمىاعي 11.8تكلقة إنشاء 
.2020بالمحافظة حت  عام 

2.48.0
إجمالي أطواو الطرق المرصوفة في محافظىة

.2020/2019البحر األحمر حت  عام 

ألددددددددددددددددددددد 

غرفددددددددددددددددددة

ألددددددددددددددددددد  578.7

فدددددددددددددددددان

إجمىىىىالي مسىىىىاحة المنىىىىاطا الصىىىىناعية بىىىىالبحر 

.2020األحمر عام 

83.7
ظىة إجمالي عىدد البطاقىات التموينيىة بالمحاف

.ألف مستقيد235.7، بإجمالي 2020حت  عام 

70.9%

ألددددددددددددددددددد  

ةطاقدددددددددددب

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

آالف

كيلددددددددددددددددددددددددددددددومتر



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

منشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأة23

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحية

البحىىىىىر عىىىىىدد المنشىىىىىبت الصىىىىىحية بمحافظىىىىىة 

.2020بحلوو عام األحمر

746.4
إجمىىىىىالي تكلقىىىىىة إنشىىىىىاء وتطىىىىىوير المنشىىىىىبت 

الصىىىىىىىىىىىحية بالمحافظىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىىالو القتىىىىىىىىىىىرة 

(2014-2021.)

420
مدرسىىىىة 60إجمىىىىالي تكلقىىىىة إنشىىىىاء وتطىىىىوير 

(.2021-2014)بالمحافظة  الو القترة 

قدددصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًرا

وبيًتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 11
ظىة  إجمالي عدد قصور وبيوت الثقافىة بالمحاف

.2020حت  نهاية عام البحر األحمر

آالف

فصددددددددددددددددددددددددددددددددددل

ة عىدد القصىوو الدراسىية بالمىدارس بمحافظى

.2021/2020البحر األحمر عام 

54%

  نسىىبة اإلنىىا  مىى  إجمىىالي التالميىى  المقيىىدي

.2021/2020بالتعليم القني عام 

3.3

مليددون

جنيدددددددد 

نددددددددددددددددددوملي

جنيددددددددددددددددددددددد 
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فىىي  ىىو جهىىود الدولىىة لالرتقىىاء باىىدمات الرعايىىة

الصىىىىحية بالمحافظىىىىة، والعمىىىىو علىىىى  ماتلىىىىىف 

المسىىىىىىتويات للمسىىىىىىىاأمة فىىىىىىىي زيىىىىىىىادة أعىىىىىىىداد 

المنشىىبت الصىىحية، ارتقعىىا عىىددأا لتصىىو إلىى 

منشىى ة صىىحية بمحافظىىة البحىىر األحمىىر عىىام 23

.أسِرَّة806، بإجمالي عدد أسرَّة بلغ 2020

حيىىىىث  قامىىىىا الدولىىىىة بتنقيىىىى  ماطىىىى  إلنشىىىىاء 

حية مستشقيات جديدة، وتطوير المنشبت الصى

:القائمة وم  أبرز تلك المشروعات

اؤه في مستشق  الشالتي  المركزي، تم إنش▪

سىىىريرلا لماتلىىىف 40، والتىىىي ي ىىىم 2017مىىىايو 

األقسىىىىام والتاصصىىىىات، كمىىىىا يحتىىىىوي علىىىى  

عيىىىىىادات عظىىىىىام، ورمىىىىىد، وباطنىىىىىة، وأسىىىىىنا ، 

غىىىىىر  للعمليىىىىىات، وغرفىىىىىة عنايىىىىىة مركىىىىىزة 3و

، مجهىىزة بالكامىىو، وقسىىم ح َّىىانات ل طقىىاو

ونسىىاء وتوليىىد، والغسىىيو الكلىىوي، وعيىىادات

 ارجيىىىة، وقسىىىم ل مىىىعة المقطعيىىىة، و  ىىىر 

تشىىىق  ل مىىىعة التليقزيونيىىىة، ويتىىىوفر بالمس

كىىىىىو التاصصىىىىىات الطبيىىىىىة وكىىىىىو العيىىىىىادات 

المطلوبىىىىىىىة ألأىىىىىىىالي الجنىىىىىىىو ، وتىىىىىىىم تزويىىىىىىىد 

ميجىاوات 2المستشق  بمولد كهرباء بقىدرة 

ل ىىىىىىىىىىىما  اسىىىىىىىىىىىىتمرار التيىىىىىىىىىىىىار الكهربىىىىىىىىىىىىائي 

ة بالمستشىىىق  طىىىواو اليىىىوم، وبلغىىىا تكلقىىىى

.مليو  جنيه122اإلنشاء نحو 

ايو إنشىىاء مستشىىق  القصىىير المركىىزي فىىي مىى▪

سىىىىىىىىىريرلا ل قامىىىىىىىىىة، 67، والتىىىىىىىىىي ي ىىىىىىىىىم 2017

عيىىىىىادات  ارجيىىىىىة، 9، و(اسىىىىىتقباو وطىىىىىوار )

، غرفىىىة عمليىىىات، وأسِىىىرَّة للعنايىىىة المركىىىزة2و

مىو، أسِرَّة غسيو كلوي، باإلضىافة إلى  مع7و

وجهازي  ل معة أحىدأما مقطعيىة واأل ىرى 

.مليو  جنيه53عادية، بتكلقة 

إنشىىىىىىاء مستشىىىىىىق  رأس غىىىىىىار  المركىىىىىىزي ▪

ء مليو  جنيه، حيث تىم البىد235بتكلقة بلغا 

ه وتم االنتهاء م  تنقيى 2018في إنشائه عام 

؛ ويبلىىىىىىىىىىغ عىىىىىىىىىىىدد األسِىىىىىىىىىىرَّة بىىىىىىىىىىه2021عىىىىىىىىىىام 

سىرير إقامىة 54: )سريىىىىىرلا مُقصىىىىلة كىايتي84

أسِىىىىىىىىىرَّة ل طقىىىىىىىىىاو 6-سىىىىىىىىىرير عنايىىىىىىىىىة 24–

، وقسىىىىىىم اسىىىىىىتقباو وطىىىىىىوار  (المبتسىىىىىىري 

أسِىىىىىرَّة 3-أسِىىىىىرَّة إنعىىىىىا  4عىىىىىدد )يشىىىىىمو 

(. غرفة عزو–أسِرَّة فرز 3–مالحظة 

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحية
"
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دد عى)أ ا باإلضافة إل  قسم العيادات الاارجيىة 

عىىىىدد)، وقسىىىىم العمليىىىىات (صىىىىيدلية–عيىىىىادة 15

، وقسىىم (أسِىىرَّة إفاقىىة7عىىدد –غىىر  عمليىىات 4

رنىي –أمىعة مقطعيىة –أمعة سينية : )أمعة

موجىىىىىىىىات –أمىىىىىىىىعة بالصىىىىىىىبغة -مغناطيسىىىىىىىي 

ا باثولوجيى-طقيليات : )معامو4، وقسم (صوتية

قسىىىم ، و(بىىىاثولوجي-ميكروبيولىىىوجي –إكلينيكيىىىة 

، (عىىىىالج كهربىىىىائي ومىىىىائي-جىىىىيم )عىىىىالج طبيعىىىىي 

، وقسىم (ماكينىات10عىدد )وقسم غسيو كلوي 

، وقسىىم نسىىاء ووالدة (منظىىار2عىىدد )المنىىا ير 

، وقسىىىىىىم (والدة قيصىىىىىىرية1-والدة طبيعيىىىىىىة 2)

أسِىىىىرَّة ل طقىىىىاو المبتسىىىىري 6عىىىىدد )ح َّىىىىانات 

لىىى  ، باإلضىىىافة إ(أسِىىىرَّة لحىىىديثي الىىىوالدة8وعىىىدد 

ة قسم الادمات؛ وذلك بهد  تقديم  دمة طبيى

  متميزة ألأالي مركز ومدينة رأس غىار  تتمامى

مىىىىع المعىىىىايير العالميىىىىة لرعايىىىىة المرضىىىى  طبقلىىىىا 

.ألحد  معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى

فىىي تىىم إنشىىاء مستشىىق  بىىرنيي العسىىكري▪

سىىىريرلا، ومُجهَّىىىزة 50، والتىىىي ي ىىىم 2020ينىىىاير 

ب حىىىد  الوسىىىائو والمعىىىدات الطبيىىىة وغىىىر  

.العمليات

وفىىىىي إطىىىىار معىىىىايير الرقابىىىىة والجىىىىودة الااصىىىىة 

بالمنظومىىىىة الجديىىىىدة، تىىىىم تطىىىىوير العديىىىىد مىىىى  

ها المستشىىىقيات والتىىىي يمكىىى  التطىىىرق لبع ىىى

:فيما يلي

تطىىىوير مستشىىىق  الغردقىىىة العىىىام، حيىىىث تىىىم▪

ليسىىع تطىىوير المبنىى  القنىىدقي بالمستشىىق 

سىىىىىريرلا مت ىىىىىمنة أسِىىىىىرَّة دا ليىىىىىة، وعىىىىىدد76

أسِىىرَّة عنايىىة أطقىىاو، 6أسِىىرَّة عنايىىة مركىىزة، و7

غىىىىر  عمليىىىىات، وقسىىىىم االسىىىىتقباو 3وعىىىىدد 

والطىىىىوار ، ومركىىىىز حىىىىروق متكامىىىىو، وقسىىىىم 

املىة، للقسطرة القلبية، ومعامىو رئيسىة متك

مليىىىىىو  جنيىىىىىه؛ وذلىىىىىك بهىىىىىد  157.4بتكلقىىىىىة 

تقىىىديم  دمىىىة طبيىىىة متميىىىزة لمىىىا يقىىىر  مىىى 

ألىف مىىواط  بمدينىة الغردقىىة بمحافظىىة 200

ة البحىىر األحمىىر تتناسىىل مىىع المعىىايير العالميىى

دة لرعاية المرض ، وطبقلا ألحد  معايير الجىو

.ومعايير مكافحة العدوى
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ميىات كما تم تنقي  تطىوير مىامو لمستشىق  ح

لىى  الغردقىة، حيىث تىم رفىىع كقىاءة المستشىق  ع

-التشىىىىىىطيبات الدا ليىىىىىىة والاارجيىىىىىىة )مسىىىىىتوى 

-األعمىىىىىىىىىاو الكهربائيىىىىىىىىىة -األعمىىىىىىىىىاو الصىىىىىىىىىحية 

ت مىىىبكة الغىىىازا-منظومىىىة الحريىىىا -التكييقىىىات 

.مليو  جنيه72بتكلقة ( الطبية

ق   تىىىم رفىىىع كقىىىاءة مبنىىى  االسىىىتقباو بمستشىىى

.مليو  جنيه1.3سقاجا المركزي، بتكلقة بلغا 

أي لىىىىا رفىىىىع كقىىىىاءة مبنىىىى  مركىىىىز صىىىىحة األسىىىىرة 

اواإلدارة الصىىىىحية بمرسىىىى  علىىىىم، بتكلقىىىىة بلغىىىى

.مليو  جنيه1.5

اء وبجانل أ ه الجهود، قاما الدولة أي لا بإنشى

مراكىىىىز ووحىىىىدات صىىىىحية؛ ومىىىى  10وتطىىىىوير عىىىىدد 

: بينها

وحىىىىىىدة طىىىىىىل أسىىىىىىرة األمىىىىىىو بىىىىىىرأس غىىىىىىار  ▪

قىىىاءة بتكلقىىىة مليىىىو  جنيىىىه، باإلضىىىافة لرفىىىع ك

مركىىىىىىىىىز صىىىىىىىىىحة األسىىىىىىىىىرة واإلدارة الصىىىىىىىىىحية 

.بمرس  علم

لغىا وحدة طل األسرة بقرية النصر بتكلقىة ب▪

.مليو  جنيه

  كما تم رفع كقاءة وحدة طل األسرة بمرس▪

مليىو  جنيىه، ووحىدة 1.5حميرة، بتكلقة بلغا 

مليىو  2صحة األسرة بحاليىل بتكلقىة بلغىا 

.جنيه

قىة إنشاء وحدة الحي األوو بمرس  علىم، بتكل▪

.ماليي  جنيه3بلغا 

إنشىىىىىاء وحىىىىىدة األحيىىىىىاء بالغردقىىىىىىىة، بتكلقىىىىىىىىىة ▪

.مليو  جنيه2بلغىىىىا 

، بتكلقىة 85إنشاء وتجهيز وحدة النصر الكيلىو ▪

.مليو  جنيه2بلغا نحو 
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كما تم إنشاء مركز العزيمة لعالج اإلدمىا ، وأىو

أوو مركىىىىىز يقىىىىىدم الاىىىىىدمات الت أيليىىىىىة لمرضىىىىى  

البحىىىىىىر األحمىىىىىىر، وقنىىىىىىا، )اإلدمىىىىىىا  بمحافظىىىىىىات 

 ال  متىىر مربىىع 4، ويقىىام علىى  مسىىاحة (واألقصىىر

–سىىىىىريرلا 96)وتبلىىىىىغ الطاقىىىىىة االسىىىىىتيعابية لىىىىىه 

ألىىىف 17، ويسىىىتهد  المركىىىز (عيىىىادات  ارجيىىىة3

، عيىىىادات  ارجيىىىة)مىىىرين سىىىنوياا، كمىىىا توجىىىد بىىىه 

(.وحجز دا لي

ة يُعىىىدن إنشىىىاء أىىى ا المركىىىز فىىىي إطىىىار اسىىىتراتيجي

اء الدولىىة لتنميىىة المحافظىىات الحدوديىىة، واالرتقىى

بالاىىىىىىدمات الصىىىىىىحية، واالجتماعيىىىىىىة، المقدمىىىىىىة 

.للمواطني 

ازداد ونتيجة لتلك الجهود التي قاما بهىا الدولىة

ر عىىدد المنشىىبت الصىىحية بمحافظىىة البحىىر األحمىى

، تقىىدم 2020منشىى ة صىىحية بحلىىوو عىىام 23إلىى  

جميىىىىىع الاىىىىىدمات الطبيىىىىىة طبقلىىىىىا للمسىىىىىتويات 

ير العالميىىىة  وبلىىىغ إجمىىىالي تكلقىىىة إنشىىىاء وتطىىىو

المنشىىىىبت الصىىىىحية بالمحافظىىىىة  ىىىىالو القتىىىىرة

مليىىو  جنيىىه، كمىىا ازداد 746.4نحىىو ( 2014-2021)

ة عدد م  تم عالجهم عل  نققىة الدولىة بمحافظى

، مقارنىة 2020 ال  حالىةعام 8.4البحر األحمر إل  

.2014 ال  حالة عام 3.2بنحو 

3.2

8.4

2014 2020

عدد من تم عالج م على نفقة الدولة 

2014بمحافظة البحر األحمر خالل عامي 

2020و

.وزارة الصحة والسكا : المصدر

(ألف حالة)
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بىو تعمو الدولة جاأىدة على  االرتقىاء بىالتعليم ق

الجىىىىامعي لكونىىىىه حجىىىىر األسىىىىاس نحىىىىو التنميىىىىة 

اء الشاملة، وفي أ ا السياق قاما الدولة بإنش

مدرسىىىىىىىة بالمحافظىىىىىىىة بماتلىىىىىىىف 60وتطىىىىىىىوير 

2014المراحو التعليمية، وذلك  ىالو القتىرة مى  

:، مقسمة كالتالي2021حت  

مدرسىىىىىىة جديىىىىىىدة، وتوسىىىىىىعة عىىىىىىدد24إنشىىىىىىاء 

مىىدراس 9مدرسىىة، وإحىىالو كلىىي وجزئىىي لعىىدد 27

مليىىو  جنيىىه، وذلىىك 420بتكلقىىة إجماليىىة بلغىىا 

ء ضىىىىم   طىىىىة أيئىىىىة األبنيىىىىة التعليميىىىىة إلنشىىىىا

.وتطوير المدارس بشت  أنحاء الجمهورية

وكىىىىا  مىىىى  أبىىىىرز المىىىىدراس التىىىىي تىىىىم إنشىىىىاؤأا، 

مدرسىىىة المتقىىىوقي  بالغردقىىىة فىىىي أغسىىىطي 

ألف متىر مربىع، 115والتي تقام عل  مساحة 2016

فصىىىىللا، لتشىىىىمو مبىىىىا  إلقامىىىىة 18وتتكىىىىو  مىىىى  

الطىىال  والطالبىىات، ومطىىاعم، ومطىىاب ، وصىىالة 

ألعىىىا ، ومعامىىىو مجهىىىزة علىىى  أحىىىد  األنظمىىىة 

ي  العالميىىة؛ بهىىد  االأتمىىام بىىالطال  المتقىىوق

لىوم علمياا والماتىرعي  فىي كافىة المجىاالت والع

نجىا  الماتلقة، وتحقيىزأم ل ىما  اسىتمرارية ال

والتقىىىىوق؛ لبنىىىىاء جيىىىىو قىىىىادر علىىىى  دفىىىىع مسىىىىيرة 

.العمو والمساأمة في بناء مصر 

في يونيىو كما تم إنشاء مدرسة الغردقة الدولية

بنيىة ، التي تم تنقي أا تحا إمرا  أيئىة األ2020

و التعليميىىىة، بتمويىىىو مىىى  صىىىندوق دعىىىم وتمويىىى

علىىيم المشىىروعات التعليميىىة بىىوزارة التربيىىة والت

ألىىىىىف متىىىىىر 20القنىىىىىي، علىىىىى  مسىىىىىاحة والتعلىىىىىيم

فصىىىللا، وذلىىك لادمىىىة 42مسىىط ، تحتىىىوي علىى  

أبنىىىىاء محافظىىىىة البحىىىىر األحمىىىىر؛ لتقىىىىديم تعلىىىىيم 

.متميز

، وتتكىو  أي لا إنشاء مدرسة أبو غصو  الثانوية

م     المدرسىىىة مىىى  دور أرضىىىي قابىىىو للتعليىىىة، وت ىىى

فصىىىىوو تعليميىىىىة، ومىىىىزودة بكافىىىىة األنشىىىىطة3

ا الادمية والتعليمية، وذلك لادمة أأالي مناط

-حماطىىىة -عىىىر  صىىىال  -بىىىرنيي -أبىىىو غصىىىو  )

(.التجمعات البدوية بقلعا  ووادي الجماو

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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فىىي وإنشىىاء مدرسىىة القصىىير للتعلىىيم األساسىىي

، حيىىىث تىىىم إنشىىىاء وافتتىىىا  المدرسىىىة 2019ينىىىاير 

:   موبمدينة القصير بمحافظة البحر األحمر، وتش

فصىىىىىىىللا، باإلضىىىىىىىافة إلىىىىىىى  غىىىىىىىر  األنشىىىىىىىطة، 11

والمعامىىىىو، والمكتبىىىىة، ودورات ميىىىىاه متطىىىىورة، 

ية، وملعبلىىا  ماسىىياا لممارسىىة األنشىىطة الرياضىى

.وذلك بهد  الق اء عل  التكدس الطالبي

دولىة وإيمانلا باالتصاو والتعاو  الاىارجي أولىا ال

ر ، حيث اأتماملا بتوطي  التجربة اليابانية في مص

تىىىدائي تىىىم إنشىىىاء المدرسىىىة اليابانيىىىة للتعلىىىيم االب

.2017عام 

ثانيىىة كمىا تىم إنشىاء المدرسىة اليابانيىة األولى  وال

بمدينىىة الغردقىىة، والتىىي صىىمما 2019فىىي ينىىاير 

عل  الطىىراز المعمىاري اليىىابىىاني، كىو منهمىا على 

فصىىىللا، 11ألىىىف متىىىر مربىىىع، وتشىىىمو 12مساحىىىىىة 

غرفىىىىىة ل نشىىىىىطة، والمعامىىىىىو، والمكتبىىىىىة، 40و

.جيمانيزيوموصالة 

وفيمىىىا ياىىىل التعلىىىيم األزأىىىري، قامىىىا الدولىىىة 

ة بإنشىىاء العديىىد مىى  المعاأىىد األزأريىىة االبتدائيىى

: واإلعدادية والثانوية، م  أأمها

-إعىدادي )إنشاء وافتتا  معهىد الشىي  األزأىري 

ربنىىىىىىي  بمدينىىىىىىة الشىىىىىىالتي  فىىىىىىي فبرايىىىىىى( ثىىىىىىانوي

 ال  3، حيىىىث يقىىىام المعهىىىد علىىى  مسىىىاحة 2019

طالبلىىا فىىي 25كيلىىومتر مربىىع، وبكثافىىة ال تزيىىد عىى  

.القصو

ي وإيمانىىا بىى   التعلىىيم القنىىي أىىو ركىى  أساسىىي فىى

ة منظومة التعليم ككو، وفىي ضىوء حىرل الدولى

واأتمامهىىىا بالمىىىدارس الثانويىىىة الزراعيىىىة ضىىىم  

ي، تمىا استراتيجية إصىال  وتطىوير التعلىيم القنى

الموافقىىىىىىة مىىىىىى  قبىىىىىىو وزارة التربيىىىىىىة والتعلىىىىىىيم 

ي  والتعلىىيم القنىىي، علىى  تحويىىو مدرسىىة الحمىىراو

  اإلعداديىىىىىة للبنىىىىىي  التابعىىىىىة إلدارة القصىىىىىير إلىىىىى

منىاأ  مدرسة ثانوية فنية زراعية، والتي تطبىا ال

لىثال  المبنية عل  نظام الجدارات القنية بنظىام ا

سىىىىىنوات وتعىىىىىديو مسىىىىىمةاأا لتصىىىىىب  مدرسىىىىىة 

.ركةالحمراوي  الثانوية القنية الزراعية المشت
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0.30

0.19

2014/2013 2020/2019

ل عامي نسبة التسرب بالمرحلة االبتدائية خال

(2014/2013–2020/2019)

بياىا وقد اتاى  التعلىيم فىي المحافظىة مسىارلا إيجا

ر  نحىىىو التنميىىىىة، حيىىىىث اناق ىىىىا نسىىىىبة التسىىىى

2020/2019عىىىام % 0.19بالمرحلىىىة االبتدائيىىىة إلىىى  

.2014/2013عام % 0.34مقارنة بى 

عداديىة كما اناق ا نسبة التسر  بالمرحلة اإل

عىىام % 1.99مقارنىىة بىىى 2020/2019عىىام % 0.31إلىى  

2014/2013.

)%(

.القنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر

1.99

0.31

2014/2013 2020/2019

امي نسبة التسرب بالمرحلة اإلعدادية خالل ع

(2014/2013–2020/2019)

)%(

.القنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
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2.4

3.3

2014/2013 2021/2020

عدد الفصول الدراسية بالمدارس 

بمحافظة البحر األحمر خالل عامي     

(2014/2013–2021/2020* )

(أل  فصل)

.القنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
.البيانات ال تشمو التعليم األزأري* 

32.4

70.9

2014/2013 2021/2020

نسبة من تم محو أميت م للمقيدين 

بمحافظة البحر األحمر خالل عامي      

(2014/2013–2021/2020)

)%(

كمىىىىا ازداد عىىىىدد القصىىىىوو الدراسىىىىية بمحافظىىىىة 

، 2021/2020 ال  فصو عام 3.3البحر األحمر إل  

.2014/2013ألف فصو عام 2.4مقارنة بنحو 

كمىىىىىا ارتقعىىىىىا نسىىىىىبة مىىىىى  تىىىىىم محىىىىىو أميىىىىىتهم 

مقارنىىىىة 2021/2020عىىىىام % 70.9للمقيىىىىدي  إلىىىى  

.2014/2013عام % 32.4بى 

.الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار: المصدر
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ية يعتبىىىر التعلىىىيم العىىىالي أحىىىد العناصىىىر األساسىىى

دوو المهمة في دعم التنمية البشرية في جميىع

العىىالم، كمىىا أنىىه يسىىاعد فىىي حصىىوو القىىرد علىى  

.المزيد م  فرل العمو

وتسىىىىىىع  الدولىىىىىىىة نحىىىىىىو االرتقىىىىىىىاء بالجامعىىىىىىىات 

ومنهجيىىة البحىىث العلمىىي، ل سىىهام فىىي عمليىىة

ي بنىىاء بنىىاء اإلنسىىا ، باعتبارأمىىا ركنلىىا أساسىىياا فىى

بيىىة الدولىىة العصىىرية الحديثىىة وركيىىزة محوريىىة لتل

طموحىىىىىىىات الدولىىىىىىىة لتحقيىىىىىىىا أىىىىىىىد  التنميىىىىىىىة 

.المستدامة

ليم وفي إطار حرل الدولة عل  تنمية قطاع التع

  العالي والبحث العلمي، فقد تما الموافقىة مى

كليىات 4قبو رئىيي مجلىي الىوزراء على  إنشىاء 

:بجامعة جنو  الوادي فرع الغردقة، وأي

كليىىىىىة لهندسىىىىىة البتىىىىىروو، الرتباطهىىىىىا ب عمىىىىىاو )

أس البتىىروو ال ىىامة التىىي تشىىتهر بهىىا مدينىىة ر

.غار  مماو محافظة البحر األحمر

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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اطهىىا وكىى لك كليىىة لعلىىوم البحىىار والمصىىايد، الرتب

ب بحا  البحر األحمر، مع المعهد القىومي لعلىوم

البحىىىىىار بالغردقىىىىىىة، وكليىىىىىىة األلسىىىىىى  والسىىىىىىياحة 

والقنىىىىىادق، لادمىىىىىة القطىىىىىاع السىىىىىياحي بقنىىىىىادق 

يىىىىة المحافظىىىىة، وذلىىىىك باإلضىىىىافة إلىىىى  كليىىىىة الترب

الموجىىىىودة بالقعىىىىو فىىىىي الغردقىىىىة وفقلىىىىا للقىىىىرار 

.2018لسنة 199رقم 

ة فيما تقرر تدمي  فىرع جامعىة الغردقىة كجامعى

مليىىىو  137؛ باعتمىىىاد مبلىىىغ 2020مسىىىتقلة عىىىام 

و جنيىىىه للبىىىدء فىىىي اإلنشىىىاءات، حيىىىث تىىىم توصىىىي

المرافىىىىا إلىىىى  أرة الجامعىىىىة، وإزالىىىىة التعىىىىديات 

السىىىىىىىابقة علىىىىىىى  األرة، كمىىىىىىىا تىىىىىىىم تاصىىىىىىىيل

فىىدا  بقىىرار مىى  محىىافا البحىىر األحمىىر، أىى ا 500

وتعتبىىىىر أوو جامعىىىىة مىىىى  نوعهىىىىا يجىىىىري ربطهىىىىا 

.بسوق العمو

ظىىة كمىىا أنهىىا بمثابىىة تحقيىىا لحلىىم أبنىىاء المحاف

الىىى ي انتظىىىروه منىىى  سىىىنوات عديىىىدة، حيىىىث يىىىوفر 

ذلىىىىىىىىك مشىىىىىىىىقة ونققىىىىىىىىات السىىىىىىىىقر، حيىىىىىىىىث إ  

أقر  جامعة لمحافظة البحر األحمر، أي جامعىة 

كيلىىومترلا 220جنىىو  الىىوادي، علىى  بعىىد أكثىىر مىى  

ع  مدينة الغردقة،

كاء أ ا باإلضافة إل  وجىود كليىة الحاسىبات والى 

.االصطناعي بالغردقة

كمىىىىىىا تىىىىىىم إنشىىىىىىاء المعهىىىىىىد العىىىىىىالي للسىىىىىىياحة 

 ال  متىىر؛ 4بالغردقىىة، والىى ي يقىىام علىى  مسىىاحة 

الي بهىىد  التوسىىع فىىي إتاحىىة فىىرل التعلىىيم العىى

بالجامعىىىات الحكوميىىىة مىىى   ىىىالو إنشىىىاء كليىىىات 

.ومعاأد عليا جديدة

ة فىىىي إطىىىارالجهود المب ولىىىة ل رتقىىىاء بالمنظومىىى

هىىىا التعليميىىىة علىىى  كافىىىة المسىىىتويات ومىىى  بين

التعلىىيم الجىىامعي بمىىا يسىىهم فىىي  ىىروج طاقىىات

بىىي بشىىرية ملألىىة ومدربىىة علىى  أعلىى  مسىىتوى، تل

دامة، طموحات الدولة في تحقيا التنمية المسىت

وإثىىىىراء البحىىىىث العلمىىىىي، فقىىىىد بلىىىىغ عىىىىدد طىىىىال  

الكليىىات والمعاأىىد بمحافظىىة البحىىر األحمىىر نحىىو

.2020/2019 ال  طالل وطالبة  الو عام 5.4
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قامىىا الدولىىة بإنشىىاء العديىىد مىى  قصىىور وبيىىوت

:الثقافة في المحافظة، م  أأمها

تىىم 2017قصىىر ثقافىىة رأس حدربىىة، فقىىي ديسىىمبر 

متىىىرلا 750افتتاحىىىه بمدينىىىة حاليىىىل علىىى  مسىىىاحة 

مربعلىىىىا، حيىىىىث يتكىىىىو  المشىىىىروع مىىىى  طىىىىابقي ، 

ة وي ىىىىىم الطىىىىىابا األرضىىىىىي االسىىىىىتقباو، ومكتبىىىىى

الطقو، وقاعىة أنشىطة األطقىاو، وقاعىة الحىر  

منقىى لا البيئيىىة، وصىىالة للكمبيىىوتر والمعلومىىات، و

ي لبيىىىع الكتىىىل، وغرفلىىىا إداريىىىة، والمسىىىر  الصىىىيق

متىىىىىىرلا مربعلىىىىىىا، 170بمسىىىىىىاحة  ( مُحكِّىىىىىىي الربابىىىىىىة)

.مترلا مربعلا25و شبة المسر  بمساحة 

ا كمىىىا ي ىىىم الطىىىابا الثىىىاني مكتبىىىة عامىىىة، وبلغىىى

.ماليي  جنيه9.6التكلقة الكلية للمشروع نحو 

، ، تم إنشىاء قصىر ثقافىة قريىة إبىرق2018في يناير 

فىىىرع حيىىىث تىىىم افتتاحىىىه بمدينىىىة مىىىالتي  ويتبىىىع

وفلا ثقافىىة البحىىر األحمىىر، ويت ىىم  مسىىرحلا مكشىى

.بةومُحكِّيلا للربابة، وصالة معلومات، ومكت

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
"
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كمىىىا ي ىىىم القصىىىر قاعىىىات ل نشىىىطة والحىىىر ، 

يىىىىز ومنقىىىى لا لبيىىىىع الكتىىىىل، ومكاتىىىىل إداريىىىىة، ويتم

بطابعىىىىىىة المعمىىىىىىاري المسىىىىىىتوح  مىىىىىى  البيئىىىىىىة 

.ماليي  جنيه 10المحيطة، بتكلقة بلغا

العامىىىىىىة )اولجىىىىىىدير بالىىىىىى كر أ  عىىىىىىدد المكتبىىىىىىات 

قىىىد بلىىىىغ       ( والمتاصصىىىة والجامعيىىىة والمعاأىىىىد

، باإلضىىىافة إلىىى  دور 2020مكتبىىىة بحلىىىوو عىىىام 26

مسىىىار  بنهايىىىة 5المسىىىار  العامىىىة التىىىي بلغىىىا 

قصىىىىرلا وبيتلىىىىا للثقافىىىىة فىىىىي11، كىىىى لك 2020عىىىىام 

.نقي العام

وكانىىىىىىا مىىىىىى  أبىىىىىىرز القعاليىىىىىىات التىىىىىىي مىىىىىىهدتها 

أىىي فعاليىىات 2020محافظىىة البحىىر األحمىىر عىىام 

ث تىم الملتق  الثقافي الرابىع لشىبا  الحىدود، حيى

قافىة تنظيمه م  قِبَىو الهيئىة العامىة لقصىور الث

م  بقصىىر ثقافىىة الغردقىىة بىىالبحر األحمىىر ، ويت ىى

محافظىىىىات حدوديىىىىة 6است ىىىىافة مىىىىبا  مىىىى  

مىىىماو سىىىيناء، جنىىىو  سىىىيناء، الىىىوادي الجديىىىد، "

".البحر األحمر، أسوا ، ومطرو 

كمىىىىا تىىىىم إطىىىىىالق مهرجىىىىا  الجونىىىىة السىىىىىينمائي 

فىىىي الغردقىىىة 2017السىىىنوي للمىىىرة األولىىى  عىىىام 

بمحافظىىىىة البحىىىىر األحمىىىىر، بهىىىىد   لىىىىا تواصىىىىو 

ا، أف ىىىو بىىىي  الثقافىىىات مىىى   ىىىالو فىىى  السىىىينم

ي، كما وتعزيز رو  التعاو  والتبادو الثقافي الدول

ائية يلتزم المهرجىا  باكتشىا  المواأىل السىينم

.الجديدة، وتطوير السينما في العالم العربي

يُعىىىىىىىىدن مهرجىىىىىىىىا  الجونىىىىىىىىة أحىىىىىىىىد المهرجانىىىىىىىىات 

  السينمائية الرائدة فىي منطقىة الشىرق األوسى

ومىىماو إفريقيىىا علىى  مىىدار  مىىي دورات عقىىدت 

ا، لىىه، حيىىث تمىىا اإلمىىادة باإلنجىىازات التىىي حققهىى

ي والتىىىي حظىىىي بهىىىا بق ىىىو دوراتىىىه الماضىىىية، التىىى

.حققا نجاحلا أائللا

كمىىا وحرصىىا الدولىىة علىى  تطىىوير أسىىاليل عمىىو

الملسسىىىىىات الثقافيىىىىىة وتقعيىىىىىو دورأىىىىىا تجىىىىىاه 

، المىىواط ، ودعىىم القىىيم اإليجابيىىة فىىي المجتمىىع

ي  وتحقيىىىا العدالىىىة الثقافيىىىة، وتنميىىىة الموأىىىوب

.والنابغي  والمبدعي 
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نظىىم فىىرع المجلىىي القىىومي للمىىرأة بمحافظىىة 

البحىىىىىر األحمىىىىىر بالتعىىىىىاو  مىىىىىع صىىىىىندوق األمىىىىىم 

المتحىىدة للسىىكا  ووحىىدة مناأ ىىة العنىىف ضىىد

متابعىىىىة وتقيىىىىيم "المىىىىرأة ورمىىىىة عمىىىىو بعنىىىىوا  

" 2030اسىىتراتيجية مناأ ىىة العنىىف ضىىد المىىرأة 

بمدينة الغردقة، بح ور مقرر فىرع2020في عام 

المجلي بالبحر األحمر، ووحىدة مناأ ىة العنىف

ضىىىىىىىد المىىىىىىىرأة وممثلىىىىىىىي الىىىىىىىوزارات، والهيئىىىىىىىات 

الحكوميىىىىة، والمجتمىىىىع المىىىىدني؛ بهىىىىد  تكىىىىوي  

مجموعىىىىىىىىىات قىىىىىىىىىادرة علىىىىىىىىى  متابعىىىىىىىىىة تنقيىىىىىىىىى  

.  االستراتيجية

ور تىىىىم الت كيىىىىد علىىىى  أ  الورمىىىىة تىىىى تي لتقعيىىىىو د

ة المجلىىي القىىومي للمىىرأة فىىي المتابعىىة الدوريىى

وو إلىى  وتقيىىيم تنقيىى  محىىاور االسىىتراتيجية للوصىى

مجتمىىع  مىى  مىى  العنىىف يكقىىو للمىىرأة الحمايىىة، 

وضىىىىىما  مشىىىىىاركتها القعةالىىىىىة فىىىىىي المجتمىىىىىع 

وتحقيىىىىىىىا العدالىىىىىىىة فىىىىىىىي الحيىىىىىىىاة االجتماعيىىىىىىىة، 

. والسياسية، والثقافية، واالقتصادية

مىكاو تهد  االستراتيجية إلى  التصىدي لكافىة أ

التمييىىىىز ضىىىىد المىىىىرأة مىىىى   ىىىىالو تحقيىىىىا مبىىىىاد  

يىىع العدالىىة االجتماعيىىة، وتكىىافل القىىرل بىىي  جم

 لىا أفراد المجتمع بتطبيا سياسات ماملة، و

منظومىىىىىىة متكاملىىىىىىة للتعىىىىىىاو  بىىىىىىي  الحكومىىىىىىة 

والمجتمىىىع المىىىدني تعمىىىو علىىى  تغييىىىر الصىىىورة 

السىىىلبية لىىىدى المجتمىىىىع تجىىىاه المىىىرأة وتق ىىىىي

تىىىىدريجياا علىىىى  كافىىىىة المعوقىىىىات التىىىىي تحىىىىد مىىىى 

.مشاركة المرأة في الحياة العامة

ي بلىد"وانطالقلا م  حملىة طىرق األبىوا  بعنىوا  

والتىىىىي تسىىىىتهد  توعيىىىىة 2019فىىىىي عىىىىام " أمانىىىىة

قيىىة السىىيدات المصىىريات فىىي كافىىة المواقىىع بكي

هىا المساأمة في كافة المجهودات التىي تقىوم ب

الدولىىىىىة مىىىىى  حكومىىىىىة، وقطىىىىىاع  ىىىىىال، وكىىىىى لك 

القطىىىىاع األألىىىىي، لبنىىىىاء وطىىىى  مسىىىىتقر مزدأىىىىر، 

باإلضىىىىافة إلىىىى  توعيىىىىة سىىىىيدات مصىىىىر باطىىىىورة 

الشىىىىائعات المغرضىىىىة التىىىىي تسىىىىتهد  زعزعىىىىة 

.استقرار وأم  وسالمة المجتمع المصري

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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ي اسىىتهدفا الحملىىة فىىي المرحلىىة الثانيىىة لهىىا فىى

محافظىىىىة البحىىىىر األحمىىىىر منىىىى  اليىىىىوم األوو عىىىىدد      

مىىىى  السىىىىيدات والرجىىىىاو، واسىىىىتعانا فىىىىي 4890

تم ذلك بالرائدات الريقيات، وعل  أامش الحملة

عقىىد عىىدة نىىدوات، حيىىث تىىم تنقيىى  نىىدوة بجمعيىىة

تنميىىىىىىىة المجتمىىىىىىىع بمدينىىىىىىىة رأس غىىىىىىىار ، وتىىىىىىىم 

طالبىىة، كمىىا 50سىىيدة، وعىىدد 40اسىىتهدا  عىىدد 

.قةتم تنقي  ندوة بمنطقة زرزارة بمدينة الغرد

وقىىىد بىىىرز التمكىىىي  االقتصىىىادي مىىى  أأىىىم محىىىاور 

تمكىىي  المىىرأة؛ والىى ي تعمىىو الدولىىة جاأىىدة علىى  

تطىىويره، وفىىي أىى ا السىىياق عقىىىد فىىىرع المجلىىىي 

ى  القىىومي للمىىىرأة بىىىالبحر األحمىىىر لقىىىاء توعوياىىا عىى

مقىىر ضىم  برنىام  بنىا مىصر ب( بدايتي)مىشروع 

فىىىىرع المجلىىىىي بمدينىىىىة الغردقىىىىة فىىىي ديىىىىسمبر

، وتهىىىىىد  المبىىىىىىادرة إلىىىىىى  أنىىىىىىه مىىىىىى   ىىىىىىالو 2018

ري البرتوكىىىوو الموقىىع مىىى  البنىىىك الزراعىىىي المىىىص

وجهىىىىىىىىىىاز تنميىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىشروعات المتوسىىىىىىىىىطة 

مويىىو والصغيرة ومتناأية الصغر للتوسع فىىي ت

مىىىىشروعات المىىىىرأة مىىىىى   ىىىىالو تىىىىىوفير قىىىىىروة 

نىىك ميىىسرة لتلىىك المىشروعات بكافىىىة فىىىروع الب

الزراعىىىىىي المىىىىصري، وأي لىىىا يهىىىىد  البرنىىىىام  إلىىىى 

لىىىة تىىىشجيع القتيىىىات، والىىىسيدات، والمىىىرأة المعي

غر على  تنقي  مشىروعات صىغيرة ومتناأيىة الصى

. بدعم م  البنك الزراعي المصري

الي بلغىىىىا نسىىىىبة اإلنىىىىا  بىىىىالتعليم القنىىىىي إلجمىىىى

ألحمىىر تالميى  التعلىيم القنىىي فىي محافظىىة البحىر ا

، كما بلغىا نسىبة اإلنىا 2021/2020عام % 54.0

عىىىىىىىىىىام % 25.3المقيىىىىىىىىىىدات بىىىىىىىىىىالتعليم العىىىىىىىىىىالي 

2020/2019 .

بلغىىىىىىىىىا نسىىىىىىىىىبة اإلنىىىىىىىىىا  إلجمىىىىىىىىىالي البىىىىىىىىىاحثي  

، ونسىىبة 2019عىىام % 34.4بالملسسىىات البحثيىىة 

( سىىىىنة فىىىى كثر15)اإلنىىىىا  إلجمىىىىالي المشىىىىتغلي  

، ونسىىىىىىىبة مسىىىىىىىاأمة اإلنىىىىىىىا  2020عىىىىىىىام % 9.5

جهىىىىىىىىىىىاز تنميىىىىىىىىىىىة )بالمشىىىىىىىىىىىروعات الصىىىىىىىىىىىغيرة 

، وبلغىىىىا نسىىىىبة 2019عىىىىام % 31.1( المشىىىىروعات

مسىىاأمة اإلنىىا  بالمشىىروعات متناأيىىة الصىىغر

فىىىىىىىىىىي % 50.5( جهىىىىىىىىىىاز تنميىىىىىىىىىىة المشىىىىىىىىىىروعات)

.نقي العام
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تُعتَبىىر محافظىىة البحىىر األحمىىر مىى  المحافظىىىات

ي السىىاحلية الحدوديىىة ذات الموقىىع المتميىىز، فهىى

هىا العديىد  البوابة الشرقية لمصر، وتتميز بامتالك

   المنافىى  الجويىىة والبحريىىة التىىي تسُىىهم فىىي جىى

ية االسىتثمارات الاارجيىة  اصىة فىي  ىو تنافسى

مي القطاع السياحي بالمحافظىة، والتوجىه العىال

–طاقىة الريىا )نحو التحوو للطاقىات المتجىددة 

.التي تتمتع بها( الطاقة الشمسية

وفىىي سىىىبيو تيسىىير إجىىىراءات ممارسىىة األعمىىىاو

لىىة وتشىىجيع االسىىتثمار بالمحافظىىة، قامىىا الدو

:بإجراءات عدة لتحقيز المستثمري ، منها

، باعتبىار 2015لسىنة 50قىرار وزيىر الماليىة رقىم ▪

(جمبيتكىىىىو)موقىىىىع مىىىىركة جمصىىىىة للبتىىىىروو 

بمنطقىىىىة الزعقرانىىىىة بىىىىالبحر األحمىىىىر بمىىىىد و 

.قاعدة السويي البحرية، دائرة جمركية

، 2019لسىىىىىنة 447قىىىىىرار وزيىىىىىر الماليىىىىىة رقىىىىىم ▪

بإضىىىىافة مسىىىىاحة جديىىىىدة للىىىىدائرة الجمركيىىىىة 

.البحرينويبعلميناء 

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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تىىم توقيىىىع عقىىىود جديىىىدة لتمويىىىو مشىىىروعات ▪

جمعيىىىىة أأليىىىىة فىىىىي14متناأيىىىىة الصىىىىغر مىىىىع 

محافظىىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىىى  بينهىىىىىىىىىىىا محافظىىىىىىىىىىىىة 9

قىود البحر األحمر، وتبلىغ القيمىة اإلجماليىة للع

مليىىىىىىىىو  جنيىىىىىىىىه، يوفرأىىىىىىىىا جهىىىىىىىىاز تنميىىىىىىىىة 14

المشىىىىىىىىىىىروعات المتوسىىىىىىىىىىىطة والصىىىىىىىىىىىغيرة 

ومتناأيىىىىة الصىىىىغر، ومىىىى  المتوقىىىىع أ  يتىىىىي  

ا التمويىىو المُقىىدم لهىى ه الجمعيىىات تنقيىى  مىى

ألىىف مشىىروع متنىىاأي الصىىغر، 2.8يقىىر  مىى  

ممىىا يىىوفر ايال  مىى  فىىرل العمىىو، علىى  أ  

عل  األقىو مى  إجمىالي % 25يتم توجيه نسبة 

قيمىىىة تلىىىك العقىىىود للمشىىىروعات المملوكىىىة 

للسىىىيدات، وذلىىىك بهىىىد  دعمهىىى  اقتصىىىادياا

.واجتماعياا

عيىىىة أي لىىىا تتىىىوافر بالمحافظىىىة المقومىىىات الطبي

المحميىىىىىىىىىات : لالسىىىىىىىىىتثمار السىىىىىىىىىياحي، ومنهىىىىىىىىىا

الطبيعيىىىىىىة بماتلىىىىىىف أنواعهىىىىىىا، ومىىىىىىا تز ىىىىىىر بىىىىىىه 

المحافظىىىىىة مىىىىى  تنىىىىىوع بيولىىىىىوجي فىىىىىي الوديىىىىىا ، 

.والمناطا األثرية، والدينية، والعالجية

دة وقىىد ارتقىىع عىىدد الشىىركات االسىىتثمارية الجديىى

التىىىي تىىىىم ت سيسهىىىىىا بالمحافظىىىىة، حيىىىث بلغىىىىا

مىركة 170، في مقابو 2020مركة  الو عام 217

، بنسىىىبة زيىىىادة تاطىىىا 2014جديىىىدة فقىىى  عىىىام 

، ليصىىىىىو بىىىىى لك إجمىىىىىالي عىىىىىدد الشىىىىىركات 27.6%

 ال  4.1االسىىىتثمارية القائمىىىة بالمحافظىىىة إلىىى  

مىىىىىىىركة موزعىىىىىىىة علىىىىىىى  القطاعىىىىىىىات الادميىىىىىىىة، 

، واإلنشىىىىىائية، والصىىىىىناعية، والسىىىىىياحية، وغيرأىىىىىا

بىىىرأس مىىىىىىىىىاو مُصىىىىىىىىىىدر 2020وذلىىىك حتىىى  عىىىىىىىام 

 ال  مىركة 3مليار جنيه، في مقابىو 44.6قىىىىدره 

بىىرأس مىىاو مُصىىدر قىىىدره 2014قائمىىة حتىى  عىىام 

مليىىىار جنيىىىه، بنسىىىبة زيىىىادة فىىىي رأس المىىىاو37.3

%. 19.6المُصدر تُقدرَّ بنحو 

32.6
إجمىىىىىىىىىىىىىالي التىىىىىىىىىىىىىدفقات الماليىىىىىىىىىىىىىة 

افظىة للمستثمري  المصىريي  بالمح

.2020حت  ديسمبر 

مليدددددددددددددار

جنيدددددددددددددد 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة البحر األحمر  | 31

تسع  محافظة البحر األحمر، لالا فرل عمىو

كىىارات ماتلقىىة ومتنوعىىة ألبنائهىىا، وتشىىجيع االبت

التي الناجحة والتركيز عل  المشروعات الصناعية

 ، تلبىىىىي احتياجىىىىات القىىىىرى السىىىىياحية والسىىىىائحي

التىي وذلك بإنشاء المدينة الصناعية بالغردقىة، و

.ت م العشرات م  المصانع الماتلقة

حىر بلغ عىدد المنىاطا الصىناعية فىي محافظىة الب

 مىىي منىىاطا صىىىناعية، 2020األحمىىر فىىي عىىام 

.ألف فدا 578.7بإجمالي مساحة بلغا 

ي كما ارتقع عدد المنش ت في قطاع الصناعة فى

منشىىىىىىىىى ة مقابىىىىىىىىىو97إلىىىىىىىىى  نحىىىىىىىىىو 2020عىىىىىىىىىام 

.2014منش ة  الو عام 62

فىىي" المدينىىة الصىىناعية بالغردقىىة"جىىاء مشىىروع 

جىارة إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة الت

ر، و لىا والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمصى

نشىاء بيئة جاذبة لالسىتثمار الصىناعي مى   ىالو إ

مجمعىىىىات صىىىىناعية علىىىى  مسىىىىتوى الجمهوريىىىىة 

مجهىىىىزة بوحىىىىدات مصىىىىانع بمسىىىىاحات ماتلقىىىىة 

رة، تناسىىل ماتلىىف نشىىاطات الصىىناعات الصىىغي

  مع تسىهيو سىرعة البىدء فىي النشىاً أي لىا مى

 ىىىىىىىىالو تسىىىىىىىىليم المصىىىىىىىىانع جىىىىىىىىاأزة المرافىىىىىىىىا 

.والترا يل

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

62

97

2014 2020

سجلة خال ل عدد المنش ت الصناعية الم 

2020و2014عامي 

(منشأة)
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يمتىىاز المشىىروع بموقىىع متميىىز فىىي ممىىر رئىىيي،

/ سىىىقاجا )بىىالقر  مىىى   طىىوً السىىىكك الحديىىد 

اء مينىى-مينىىاء الغردقىىة )، والمىىواني التجاريىىة (قنىىا

، والقىىر  مىى  المطىىارات(مينىىاء القصىىير-سىىقاجا 

وت ىىىىم (. مطىىىىار مرسىىى  علىىىىم-مطىىىار الغردقىىىىة )

  مصىنعلا صىغيرلا ومتنىاأي الصىغر، على218قرابة 

.فدانلا غر  المدينة40مساحة قرابة 

ات وتشمو األنشطة الصىناعية بىالمجمع صىناع

عات غ ائية، وأندسية، ومواد بناء ديكورية، وصنا

كيماويىىىىىة بسىىىىىيطة، وصىىىىىناعات غىىىىىزو ونسىىىىىي ، 

  وقامىىا الهيئىىة العامىىة للتنميىىة الصىىناعية، حتىى

وحىدة 159، بتاصىيل وتسىليم 2021أغسىطي 

.  2020لصغار المستثمري  بالمحافظة عام 

  مى  استكماال للجهود، تم افتتىا  المرحلىة األولى

و والتىىىىي تعتبىىىىر أو" مدينىىىىة الحىىىىرفيي  بالغردقىىىىة"

روع مدينىىىة حرفيىىىة صىىىديقة للبيئىىىة، ويمتىىىد المشىىى

ألىىىىىىف متىىىىىىر مربىىىىىىع، بتكلقىىىىىىة300علىىىىىى  مسىىىىىىاحة 

مليو  جنيه تىم 500ماليي  جنيه م  إجمالي 105

.تاصيصها للتنمية الصناعية

محللىىىىىا تجارياىىىىىا،39ورمىىىىىة، و420ت ىىىىىم المدينىىىىىة 

وحىىدات إداريىىة بمواصىىقات عصىىرية ك حىىد  210و

مو مدينة حرفية بمحافظة البحر األحمر، كما تش

ي  المدينىىىىىة مجمعلىىىىىا  ىىىىىدمياا وترفيهياىىىىىا للمقيمىىىىى

طار ولزائرى المشروع م  المنتقعي ، وذلك في إ

احتقىىىىاالت المحافظىىىىة بالعيىىىىد القىىىىومي التاسىىىىع

ويعد الهد  م  إنشاء أى ه المدينىة. واألربعي 

أو نقو جميع الىور  مى  دا ىو مدينىة الغردقىة 

  إلىى  المدينىىة الحرفيىىة للحقىىاغ علىى  الغردقىىة مىى

.تلو  البيئة

تسىىىىع  الدولىىىىة إلىىىى  االرتقىىىىاء بقطىىىىاع الصىىىىناعة،

نميىىة تعتبىىر التنميىىة الصىىناعية مىى  أأىىم ركىىائز الت

ورا االقتصىىادية الشىىاملة حيىىث تلعىىل الصىىناعة د

مهمىىىىا فىىىىي االقتصىىىىاد باعتبىىىىار أ  الصىىىىناعة أىىىىي 

.قاطرة التنمية االقتصادية
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وفىىىىىىي إطىىىىىىار سىىىىىىعي الهيئىىىىىىة العامىىىىىىة للتنميىىىىىىة 

الصىىىىناعية إلىىىى  دعىىىىم الاطىىىى  التنمويىىىىة طويلىىىىة 

وذلىىك مىى   ىىالو 2030المىىدى وفقلىىا لرؤيىىة مصىىر 

ا  دعىىم االسىىتثمار الصىىناعي المصىىري، وتىىم افتتىى

ة فىىىىرع جديىىىىد للهيئىىىىة العامىىىىة للتنميىىىىة الصىىىىناعي

بالغردقىىىىىىىىىىة؛ لتقىىىىىىىىىىديم الاىىىىىىىىىىدمات الصىىىىىىىىىىناعية 

للمسىىىىىتثمري  بمحافظىىىىىة البحىىىىىر األحمىىىىىر، ممىىىىىا 

  سيسىىهم فىىي إزالىىة العوائىىا أمىىام المسىىتثمري

بىدللا والتوجنه مبامرة إل  القرع دا ىو المحافظىة

ةل عى  م  التوجه للقاأرة، كما سىيقوم القىرع نيابى

لتوجىه المستثمر بإنهاء اإلجراءات التىي تسىتلزم ا

و ويقىىىوم القىىىرع بإصىىىدار السىىىج. للمقىىىر الرئيسىىىي

ي  الصىىىىناعي، وتىىىىرا يل التشىىىىغيو للمسىىىىتثمر

بىىىىىىىىالمجمع الصىىىىىىىىناعي الجديىىىىىىىىد للمشىىىىىىىىروعات 

الصىىىىغيرة والمتوسىىىىطة، ف ىىىىللا عىىىى  المنىىىىاطا 

. الحرفية في كو م  رأس غار  والقصير

وفىىىىي إطىىىىار حىىىىرل الدولىىىىة علىىىى  إحىىىىدا  تمكىىىىي  

حقيقىىىىي للصىىىىناعة المصىىىىرية، مىىىى   ىىىىالو تعزيىىىىز 

ا قىىدرات وإمكانىىات القطاعىىات اإلنتاجيىىة وتزويىىدأ

ة ب حىىىد  التكنولوجيىىىىات الصىىىناعية؛ بهىىىىد  زيىىىىاد

سوقي  القدرة التنافسية للمنت  المصري في ال

المحليىىىىىىىىىة والاارجيىىىىىىىىىة، قامىىىىىىىىىا وزارة التجىىىىىىىىىارة 

ة والصىىىناعة ممثلىىىىة فىىىي الهيئىىىىة العامىىىة للتنميىىىى

وحدة بمجمىع الغردقىة 62الصناعية، بتاصيل 

بمحافظىىىىىىة البحىىىىىىر األحمىىىىىىر والمتاصىىىىىىل فىىىىىىي 

مجىىىىىىىاالت الصىىىىىىىناعات الغ ائيىىىىىىىة، والهندسىىىىىىىية، 

والكيماويىىىىىىىىىىىىة، ومىىىىىىىىىىىىواد البنىىىىىىىىىىىىاء الديكوريىىىىىىىىىىىىة، 

.والمنسوجات، والمالبي الجاأزة

 للا وتسع  الدولة إل  تطوير قطاع الصناعة، ف

عىىىى  رفىىىىع القىىىىدرة التنافسىىىىية للمنىىىىت  المصىىىىري

.سواءل في األسواق الدا لية أو العالمية
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ة كمىىىا طرحىىىا الهيئىىىة العامىىىة للتنميىىىة الصىىىناعي

وحىىىىدة صىىىىناعية 1657كراسىىىىات الشىىىىروً لعىىىىدد 

، لصىغار المسىتثمري  2020أكتىوبر 13جديىدة فىي 

مُجمَّعىىىىىىات بمحافظىىىىىىات 7ورواد األعمىىىىىىاو فىىىىىىي 

اإلسىىىىىكندرية، والبحىىىىىر األحمىىىىىر، والغربيىىىىىة، وبنىىىىىي 

سىىىويف، والمنيىىىا، وسىىىوأاج، واألقصىىىر فىىىي عىىىدة 

والوحىىدات المطروحىىة. أنشىىطة صىىناعية متنوعىىة

وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة 159: منها عدد

البحىىىر األحمىىىر ماصصىىىة ل نشىىىطة الهندسىىىية،

والغ ائيىىىىىىة، والنسىىىىىىي ، واألنشىىىىىىطة الكيماويىىىىىىة 

.البسيطة، ومواد البناء الديكورية

ويعىىد تىىوفير الوحىىدات الصىىناعية الجىىاأزة كاملىىة

المرافىىىىىىا فرصىىىىىىة متميىىىىىىزة للشىىىىىىبا  وصىىىىىىغار 

المسىىىىىتثمري  للحصىىىىىوو علىىىىى  وحىىىىىدة صىىىىىناعية 

مكتملىىىىىىىىة الاىىىىىىىىدمات، وبىىىىىىىىدء عمليىىىىىىىىة اإلنتىىىىىىىىاج 

للمسىىىاأمة فىىىي دعىىىم سالسىىىو التوريىىىد، ورفىىىع 

فىرل القيمة الم افة للمنت  المصري، وتىوفير

.عمو حقيقية ألبناء المحافظات الماتلقة

تىداوو في سبيو تعزيز النشاً التجاري، فقىد تىم

ألىىىف طىىى  ب ىىىائع عامىىىة ومتنوعىىىة بمىىىواني 34.5

مىاحنة، حيىث 392، و2021البحر األحمىر فىي يوليىو 

طىى  مىى  الب ىىائع 1000مىىملا حركىىة الىىواردات 

و ماحنة، فيما مملا حركىة الصىادرات نحى254و

. ماحنة ب ىائع138ألف ط  م  الب ائع و33.5

. وفا ما أعلنته أيئة مواني البحر األحمر

فىىىي ضىىىوء مىىىا سىىىبا تظهىىىر جليلىىىا جهىىىود الدولىىىة 

للنهىىىوة بقطىىىاع الصىىىناعة، والىىى ي يعىىىد نهجلىىىا 

نميىىة اسىىتراتيجيلا وأولويىىة متقدمىىة فىىي  طىى  الت

االقتصىىىادية المسىىىتدامة، حيىىىث تىىىم العمىىىو علىىى 

وضىىع  طىىة منهجيىىة متكاملىىة وتنقيىى  عىىدد مىى  

المبىىىىىىادرات لالرتقىىىىىىاء بهىىىىىى ا القطىىىىىىاع وتحديثىىىىىىه، 

فىي وتعميا التصنيع المحلي م   ىالو التوسىع

.إقامة المجمعات الصناعية

لمشىىىروعاتاوقىىىد بلىىىغ إجمىىىالي اإلنقىىىاق لتمويىىىو

نحىىىىو2020عىىىىام  ىىىىالوالصىىىغيرة بىىىىالبحر األحمىىىىر 

.مليو  جنيه92.5
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ة تعىىىىىدن الزراعىىىىىة مىىىىى  الركىىىىىائز األساسىىىىىية للتنميىىىىى

ة اإلقليميىىىة الشىىىاملة، والمتكاملىىىة فىىىي محافظىىى

بىه البحر األحمر، ليي فق  بما يمك  أ  تسهم

ل فىىىىي تىىىىوفير االحتياجىىىىات الغ ائيىىىىة التىىىىي تصىىىىاح

ا تنميىىة أىى ه المنطقىىة، ولكىى  بمسىىاأمتها أي ىى

فىىي اسىىتيعا  سىىكا  المنىىاطا المزدحمىىة علىى  

ضىىىقتي النيىىىو، ومواجهىىىة الزيىىىادة المتوقعىىىة فىىىي

لىىث عىىدد السىىكا  وتزايىىد اسىىتهالكهم، ويعتبىىر مث

مىىىىالتي ، أبىىىىو رمىىىىاد، حاليىىىىل مىىىى  أأىىىىم منىىىىاطا 

.االستثمار الزراعي بالمحافظة

أ ا وقد حظيىا محافظىة البحىر األحمىر باأتمىام 

كبيىىىر مىىىى  قبىىىو الدولىىىىة مىىى  حيىىىىث المشىىىىروعات 

القوميىىىة العمالقىىىة التىىىي مىىىهدتها المحافظىىىة، 

ومىىى  بينهىىىا طقىىىرة كبيىىىرة فىىىي القطىىىاع الزراعىىىي 

" وادي القىوي "وألوو مرة بإقامة مشىروع مزرعىة 

فىىىدانلا، 125مىىىماو مدينىىىة القصىىىير علىىى  مسىىىاحة 

تشىىىىىىمو صىىىىىىوبلا زراعيىىىىىىة، وزراعىىىىىىات مكشىىىىىىوفة، 

.وأمجارلا مثمرة

الزراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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، ومنىى  2014عىىام " وادي القىىوي "وافتتحىىا مزرعىىة 

ذلىىىك الحىىىي  مىىىهدت إنتاجلىىىا وفيىىىرلا ومتميىىىزلا مىىى 

المحاصىىيو، حيىىث تىىتم الزراعىىة دو  اسىىتادام أي

بيعهىا مواد كيماويىة، ويىتم جنىي الثمىار أسىبوعياا ل

بالتبىىىىىادو بمىىىىىد  القصىىىىىير، والغردقىىىىىة، وسىىىىىقاجا 

ب سعار أقو م  أسىعار السىوق؛ وذلىك لتاقيىف

ويىىىىىى تي أىىىىىى ا . العىىىىىىلء علىىىىىى  أبنىىىىىىاء المحافظىىىىىىة

، المشىىروع ضىىم  الاطىىة التنمويىىة بالمحافظىىىة

تىىه ويتابعىىه الجهىىاز المركىىزي للتعميىىر نظىىرلا ألأمي

.اإلنتاجية، وتوفيره العديد م  فرل العمو

وعليىىىىه، أنشىىىى  الجهىىىىاز المركىىىىزي التعميىىىىر طريقلىىىىا 

ماليىىىي  جنيىىىىه، 4كيلىىىومترات بتكلقىىىة 3.5بطىىىوو 

تقىىاو لىىرب  المزرعىىة بىىالطريا الىىرئيي لتيسىىير ان

.العاملي  للمزرعة، ونقو اإلنتاج إل  األسواق

أطلىىا رئىىيي الجمهوريىىة مبىىادرة زراعىىة المليىىو  

ق ونصىىىف المليىىىو  فىىىدا ، وتُعىىىدَّ إمىىىارة النطىىىال

يىىىد الثىىىورة الزراعيىىىة الحديثىىىة، والتىىىي يىىىتم بهىىىا توح

الجهىىىىىود الشىىىىىعبية والبحىىىىىث العلمىىىىىي لتحقيىىىىىا 

أأىىىىىىدا  تنمويىىىىىىة، وفيمىىىىىىىا يتعلىىىىىىا باالسىىىىىىىتزراع 

السىىىمكي، تعتبىىىر محافظىىىة البحىىىر األحمىىىر إحىىىدى 

ادة التي يمك  االعتماد عليهىا لزيىالمهمة المناطا 

العرة اإلجمالي م  األسىما  حيىث يبلىغ طىوو

كيلىىىومترلا، ومتوسىىى  1080سىىىاحو البحىىىر األحمىىىر 

كيلىىومترلا، وأنىىا  منىىاطا  اليىىة مىى  240عىىرة 

و الشىىعا  المرجانيىىة متقرقىىة يتىىراو  مسىىاحة كىى

أميىىاو، وتعتبىىر أىى ه المنىىاطا 5إلىى  3منهىىا مىى  

د مناطا عبور ل سما  في مواسم معينىة ويعى

ر الجزء الجنوبي م  ساحو محافظىة البحىر األحمى

أكثىىىىىر فىىىىىي وفىىىىىرة القاعىىىىىدة الغ ائيىىىىىة ل سىىىىىما  

.بالمقارنة بالجزء الشمالي

مينىىىىىاء الصىىىىىيد "وفىىىىىي إطىىىىىار ذلىىىىىك، تىىىىىم تطىىىىىوير 

ألىىىف متىىىر مربىىىىع، 150علىىى  مسىىىىاحة " بالشىىىالتي 

حريىىة ويت ىىم  التطىىوير إنشىىاء المينىىاء أرصىىقة ب

، لوحىىىدات الصىىىيد ب نواعهىىىا، و ىىىدمات لوجيسىىىتية

ومبىىىاني إداريىىىة، ومرافىىىا، وبنيىىىة تحتيىىىة، وتعمىىىو

الدولىىىىىة علىىىىى  تطىىىىىوير كافىىىىىة المىىىىىواني، واالرتقىىىىىاء 

. بكقاءة الادمات المقدمة للسق 
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كمىىىىا يت ىىىىم  إنشىىىىاء سىىىىاحات وماىىىىاز  مبىىىىردة 

ورافىىىىىىع سىىىىىىق ، ومظىىىىىىالت وسىىىىىىاحات انتظىىىىىىار، 

ومحطىىىىة وقىىىىود، ومصىىىىنع ثلىىىى ، وصىىىىاالت لقىىىىرز 

  وتغليىىىىف األسىىىىما ، ولالسىىىىتقادة المُثلىىىى  مىىىى

رز اإلنتىىاج جىىارِ إنشىىاء مصىىنعي ثلىى ، وصىىاالت لقىى

.وتغليف األسما 

، المُقىىىام علىىى "مينىىىاء صىىىيد أبىىىو رمىىىاد"تىىىم تطىىىوير 

ألىىىف متىىىر مربىىىع، ويت ىىىم  إنشىىىاء 150مسىىىاحة 

المينىىىاء أرصىىىىقة بحريىىىىة لوحىىىدات الصىىىىيد بطىىىىوو

ي فلوكة صيد عل  جانب600مترلا، وتستوعل 150

.الرصيف

تىىىىىم تنقيىىىىى  مشىىىىىروع لتعظىىىىىيم االسىىىىىتقادة مىىىىى  

يئىىىىة منتجىىىىات النباتىىىىات الملحيىىىىة الناميىىىىة فىىىى  الب

ة الملحية لسىواحو ووديىا  البحىر األحمىر بمنطقى

، والىىى ي مىىى  2018جنىىىو  مىىىرق مصىىىر فىىىي عىىىام 

مىىىىىىى نه زيىىىىىىىادة د ىىىىىىىو سىىىىىىىكا  المنطقىىىىىىىة مىىىىىىى  

وى  ىىالو التىىىدريل علىىى  كيقيىىة االسىىىتقادة القصىىى

ي رفىىع مى  النباتىىات الناميىة فىى  المنطقىة، وبالتىىال

مسىتوى المعيشىىة، وكى لك حصىىر ورصىد األنىىواع

موقعلىىا تمثىىو منىىاطا ( 32)النباتيىىة الملحيىىة فىىي 

–مرسىىى  علىىىم –وادي الجمىىىاو –وادي حوضىىىي  )

-مرس  حميىرة –كوتوناي –حماطة –أبو غصو  

(.أبو رماد–مرم المدفع –حدربة 

ها وللتصدي ألسرا  الجراد الصحراوي عند د ول

بيىة الحدود المصرية عبىر الحىدود الجنوبيىة والجنو

الغربية، فقد تم إنشاء قاعدة جىراد أبىو رمىاد عىام

.مليو  جنيه1.4بتكلقة بلغا 2017

وتعمىىىو الدولىىىة علىىى   لىىىا فىىىرل عمىىىو لصىىىغار 

المىىىىزارعي ، وبنىىىىاء مجتمعىىىىات عُمرانيىىىىة جديىىىىدة 

جاذبىىة للسىىكا ، وإقامىىة العديىىد مىى  الصىىناعات 

يىىىة، المرتبطىىىة بالنشىىىاً الزراعىىىي، والثىىىروة الحيوان

.والصناعات الغ ائية بهد  التصدير
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ة كمىىىا تىىىم تطىىىوير محطىىىة تناضىىى  عكسىىىي متنقلىىى

ي قىد لتحلية مياه البحر ذات الملوحة العالية والتى

ام ألف جزء ف  المليىو  بشىالتي  عى42تصو إل  

مليىىىىىو  جنيىىىىىه، وذلىىىىىك 1.5، بتكلقىىىىىة بلغىىىىىا 2017

بغىىىرة ري األراضىىىي الزراعيىىىة بالمحافظىىىة، كمىىىا 

تعمىىىو المحطىىىة بالطاقىىىة الشمسىىىية وتحتىىىوي 

مىىىا علىىى  متتبىىىع ممسىىىي للااليىىىا الشمسىىىية؛ م

يعمىىىىىو علىىىىىي زيىىىىىادة كقىىىىىاءة اسىىىىىتادام الطاقىىىىىة 

%.30الشمسية ع  

كىىىىىىىى لك إعىىىىىىىىادة الت أيىىىىىىىىو البيئىىىىىىىىي واالسىىىىىىىىتزراع 

، 2019للمنجىىرو  علىى  سىىاحو البحىىر األحمىىر عىىام 

مليىىو  جنيىىه، وذلىىك مىى   ىىالو 1.5بتكلقىىة بلغىىا 

ألىف ثالثىو )التوسع في زراعة نباتات المنجرو  

حىر في مواقع جديدة عل  طوو ساحو الب( متلة

.األحمر في القصير وسقاجا ومالتي 

وأي لىىىىا إعىىىىادة ت أيىىىىو مواقىىىىع جديىىىىدة لغابىىىىات 

.المنجرو  المت ررة بالملوثات الماتلقة

وت أيىىىىىو مركىىىىىز التنميىىىىىة المسىىىىىتدامة والتىىىىىدريل

، بتكلقىىىىة بلغىىىىا2021اإلقليمىىىىي بشىىىىالتي  عىىىىام 

ماليي  جنيه، وذلك مى   ىالو ت أيىو معامىو5.6

ة، متكاملىىىة إلجىىىراء جميىىىع تحاليىىىو الميىىىاه، والتربىىى

.والنبات، والغ اء، وأمراة الحيوا 

ل وفىىىي إطىىىار التنميىىىة المتكاملىىىة لمىىىدينتي حاليىىى

ومىىىىالتي  تىىىىم تنقيىىىى  عىىىىدة مشىىىىروعات تنمويىىىىة

: بهما، منها

جىىىىىاري إنشىىىىىاء مجتمعىىىىىات بدويىىىىىة قائمىىىىىة علىىىىى  

النشىىىىىىىاً الزراعىىىىىىىي والحيىىىىىىىواني بتكلقىىىىىىىة تبلىىىىىىىغ

افة وذلك م   الو استغالو ك. ماليي  جنيه106

المىىىىوارد الطبيعيىىىىة المتاحىىىىة مىىىى  ميىىىىاه مالحىىىىة 

وأراةِ صىىىحراوية فىىىي الزراعىىىة واإلنتىىىاج الحيىىىواني

والىىىداجني مىىىع  لىىىا فىىىىرل عمىىىو ألبنىىىاء مدينىىىىة 

مىىىالتي  فىىىي مجىىىاالت الزراعىىىة أمللىىىا فىىىي تحقيىىىا

نتجىات االكتقاء ال اتي في حاليل ومىالتي  مى  م

ن الا ر، والدواج ، واألسما ، وتسويا القىائ

.ع  الحاجة ب سواق الغردقة والقاأرة
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مى  إنتىاج مصىر % 76تنت  محافظىة البحىر األحمىر 

قىة م  البتروو والغىاز الطبيعىي، ويتركىز فىي منط

رأس غار  والجمشة ورأس مقير، ووصىو عىدد 

محطىىات تمىىوي  المركبىىات بالغىىاز الطبيعىىي عىىام

.محطات7إل  2020

ز كمىىا بلىىغ عىىدد السىىيارات المحولىىة للعمىىو بالغىىا

ام الطبيعىي فىي محافظىة البحىىر األحمىر بنهايىة عىى

 ال  سيارة، بزيادة كبيىرة عى  عىام3حوالي 2020

(.ألف سيارة1.2)2014

ي أ ا، وقد بلغ عدد مشتركي  دمة الغاز الطبيع

ألىىىف مشىىىتر ، مقابىىىو 80.4نحىىىو 2020فىىىي عىىىام 

، بنسىىبة 2014ألىىف مشىىتر  فىي عىىام 56.0حىوالي 

%.43.6زيادة بلغا 

: تحقىىىىو المحافظىىىىة بىىىىالثروات المعدنيىىىىة ومنهىىىىا

ة، القوسىىىىقات، والتنجسىىىىتي ، والىىىى أل، والق ىىىى

.  والكروم، والمنجنيز، والزمرد، وغيرأا

وفىىىي سىىىبيو دعىىىم وتعزيىىىز إنتىىىاج المحافظىىىة مىىى  

البتىىىروو ومصىىىادر الثىىىروة المعدنيىىىة، ارتقىىىع عىىىدد

 محطىىات تمىىوي  المركبىىات بالغىىاز الطبيعىىي إلىى

.2020محطات عام 7

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"

2

7

2014 2020

ي عدد محطات تموين المركبات بالغاز الطبيع

2020و2014خالل عامي 

.وزارة البتروو والثروة المعدنية: المصدر

(محطة)
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قامىىىا الدولىىىة بإصىىىدار بعىىىن التشىىىريعات فىىىي 

:مُقدمتها

، 2014لسىىنة 273قىىرار رئىىيي الجمهوريىىة رقىىم ▪

فىىىىىدانا مىىىىى  45بإعىىىىىادة تاصىىىىىيل مسىىىىىاحة 

احيىة األراضي المملوكة للدولة ملكيىة  اصىة ن

البحىىىىىىر األحمىىىىىىر لصىىىىىىال  وزارة -رأس مىىىىىىقير 

  البتىىروو السىىتادامها كمحطىىة لتشىىغيو  ىى

/ يالسىوي/ الحقاير / الزعقرانة / الاام مقير 

(.محطة مقير )مسطرد 

، الى ي يىنل على  2020لسىنة 160قانو  رقىم ▪

ي تىىر يل لىىوزير البتىىروو والثىىروة المعدنيىىة فىى

التعاقىىىد مىىىع مىىىركة جنىىىو  الىىىوادي المصىىىرية 

وريشى  مىو إكسبل"القاب ة للبتروو ومركة 

بىىىىي فىىىىي، ومىىىىركة مبادلىىىىة 93برودكشىىىى  نىىىىد 

القاب ىىىىة ( 4بلىىىىو  البحىىىىر األحمىىىىر )بتروليىىىىوم 

ذات نطىىىىاق محىىىىدود، ومىىىىركة ثىىىىروة للبتىىىىروو، 

اع للبحىىث عىى  البتىىروو واسىىتغالله فىىي القطىىى

".بالبحر األحمر4رقم 

، 2021لسىىنة 422قىىرار رئىىيي الجمهوريىىة رقىىم ▪

ية ال ي ينل عل  تاصيل قطعة أرة بناح

ي محافظة البحر األحمر م  األراضى-الزعقرانة 

هيئىة المملوكة للدولة ملكية  اصىة لصىال  ال

المصىىىرية العامىىىة للبتىىىروو السىىىتادامها فىىىي

.إقامة منطقة تسهيالت برية جديدة

:وم  أأم مشروعات  طوً الاام ايتي

قُطىىىر مسىىىطرد/ إحىىىالو وتجديىىىد  ىىى  مىىىقير ▪

كيلىىىىىىىىومتر، وتكلقىىىىىىىىة 40بوصىىىىىىىىة بطىىىىىىىىوو 26

.مليو  جنيه350

أسىيوً / غىار  / ازدواج    بوتاجاز رأس بكر ▪

كيلىىىومتر، وتكلقىىىة 160بوصىىىة بطىىىوو 12قُطىىىر 

.مليو  جنيه362

ا اتصاللا، ومى  أبىرز مشىروعات تنميىة حقىوو الزيى

:والغاز ما يلي

(جىىابكو)إعىادة اإلنتىىاج مىى  حقىو أىىالو البحىىري ▪

مليو  دوالر234بتكلقة 

( الثىىةالمرحلىىة الث)إعىىادة ت أيىىو البنيىىة التحتيىىة ▪

مليو  دوالر290بتكلقة جابكو



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة البحر األحمر  | 41

تتمتىىىىىىىع محافظىىىىىىىة البحىىىىىىىر األحمىىىىىىىر بالشىىىىىىىمي 

السىىىىىاطعة، والمنىىىىىاط المعتىىىىىدو طىىىىىواو العىىىىىام، 

وكىىىى لك الطبيعىىىىة السىىىىاحرة، والرمىىىىاو الناعمىىىىة، 

باإلضىىىافة إلىىى  مىىىا تحويىىىه ميىىىاه البحىىىر مىىى  أحيىىىاء

ميىىز مائيىىة ومىىعل مرجانيىىة تعتبىىر بحىىا ثىىروة، وتت

مدينىىىىة سىىىىقاجا بالرمىىىىاو المشىىىىعة التىىىىي تعىىىىال  

أمىىىىىىراة الصىىىىىىدفية والروماتيىىىىىىد، كمىىىىىىا تتواجىىىىىىد 

. األعشا  الطبية ب نواعها بجنو  المحافظة

وتمتىىاز الشىىواطم الموجىىودة علىى  امتىىداد سىىاحو

البحىىىىىر األحمىىىىىر بالميىىىىىاه الزرقىىىىىاء التركوازيىىىىىة ذات 

األمىىىىىواج الهادئىىىىىة التىىىىىي ترقىىىىىد تحتهىىىىىا الصىىىىىاور 

كمىىىا توجىىىد مجموعىىىة مىىى  . والشىىىعا  المرجانيىىىة

ايثىىىىىىىىىار القرعونيىىىىىىىىىة، والرومانيىىىىىىىىىة، والقبطيىىىىىىىىىة، 

وادي الحمةامىىىىىىىات جنىىىىىىىو  : واإلسىىىىىىىالمية، مثىىىىىىىو

انىة دير األنبا أنطونيوس مىماو الزعقر-الغردقة 

ضىىري  أبىىو -ديىىر األنبىىا بىىوال مىىماو رأس غىىار  -

وادي حميثىىىرة غىىىر  مرسىىىي -الحسىىى  الشىىىاذلي 

.الطابية اإلسالمية بالقصير-علم 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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.وزارة السياحة وايثار: المصدر 

70.4

78.7

2014 2020

ا  عدد الغرف بالفنادق الثابتة والقر
2020و2014السياحية خالل عامي 

46.9

72.7

2014 2019

متوسط نسب  ىغال الفنادق خالل 
2019و2014عامي 

)%((أل  غرفة)

يىىث كمىىا تتمتىىع المحافظىىة بىىوفرة القنىىادق بهىىا، ح

وصىىىىىو إجمىىىىىالي عىىىىىدد القنىىىىىادق الثابتىىىىىة والقىىىىىرى 

.فندقلا وقرية274إل  2020السياحية في عام 

د، أ ا، وقد افتتحا الدولة متحف الغردقة الجديى

، الىى ي يقىىع بىىالجزء الجنىىوبي مىى  2020فىىي فبرايىىر 

ي المدينىة بىالقر  مىى  منطقىة الممشى  السىىياح

الشىىىهير بالغردقىىىة وعلىىى  بعىىىد كيلىىىومترات مىىى  

.مطار الغردقة الدولي

.وزارة السياحة وايثار: المصدر 
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يعتبىىىر متحىىىف الغردقىىىة مىىى  أوو المتىىىاحف التىىىي 

بنيىىىىا بنظىىىىام الشىىىىراكة بىىىىي  القطىىىىاع الاىىىىال، 

وعها ويُعدا تجربة فريدة م  ن. والقطاع الحكومي

ات لم تتكرر م  قبو، حيث قاما بعىن المنظمى

اليف الااصة ورجاو األعماو بالتكقو بجميع التك

الااصىىىىىة لبنىىىىىاء المتحىىىىىف والتىىىىىي بلغىىىىىا حىىىىىوالي

.مليو  جنيه150

م اتصىىىىاللا، قامىىىىا وزارة السىىىىياحة وايثىىىىار بتنظىىىىي

نىادرة، المتحف الدا لي وتزويده بىالقطع األثريىة ال

قطعىة 2000حيث ي م المتحىىف ما يقىىىىر  مى  

.أثرية م  ماتلف العصور التارياية

وتىىىىىم تشىىىىىييد متحىىىىىف الغردقىىىىىة علىىىىى  مسىىىىىاحة

متىر ألىف متىر مربىع، تىم تاصىيل ثالثىة  ال 100

قطىع مربع لصالة العرة المتحقي التىي ت ىم ال

يىىد وي ىم متحىف الغردقىة الجد. األثريىة المتنوعىة

  مجموعة مميزة م  القطع األثرية الماتلقة م

تمثىاو -مجموعة الملك توت عىن   مىو  : أأمها

لوحىىىىة األميىىىىرة فاطمىىىىة -الملكىىىىة ميريىىىىا  مىىىىو  

قطعىىىىىة مىىىىى  حطىىىىىام السىىىىىقينة 24-إسىىىىىماعيو 

.صندوق التوراة-الغارقة 

م وقىىد أولىىا الدولىىة اأتماملىىا كبيىىرلا ألعمىىاو تىىرمي

وإعىىادة إحيىىاء األمىىاك  األثريىىة، لتعيىىد رونقهىىا مىىرة

أ ىىىىىرى عبىىىىىر عىىىىىدد مىىىىى  المشىىىىىروعات ال ىىىىىامة 

: والمهمة، منها

إنشاء سوق حرة بمطىار الغردقىة والممشى  ▪

؛ بهىىىىد  تىىىىوفير  دمىىىىة 2020السىىىىياحي عىىىىام 

األسواق الحىرة للسىادة الركىا ، وزيىادة فىروع

ومعىىىىارة البيىىىىع وتىىىىوفير فىىىىرل عمىىىىو ممىىىىا 

ي يىىىنعكي إيجابياىىىا علىىى  زيىىىادة العائىىىد وصىىىاف

.األربا ، وج   المزيد م  السيا 
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مشىىىروع تطىىىوير الممشىىى  السىىىياحي بمدينىىىة▪

كيلومترات، حيىث إ  أعمىاو 7الغردقة، بطوو 

:التطوير تت م 

، رفىىع كقىىاءة الممشىى  واألرصىىقة واألرضىىيات▪

وتجديىىد البلىىدورات ودأانهىىا، وتحىىديث أعمىىاو 

اإلنىىارة والتشىىجير بطىىوو الممشىى  مىى   ىىالو

  تنقيىىى  التصىىىميم الجديىىىد للمشىىىروع، ويهىىىد

، المشىىروع إلىى  رفىىع قيمىىة المقصىىد السىىياحي

والتىىىىي سىىىىتعود بىىىىالنقع علىىىى  القنىىىىادق وعلىىىى 

جميىىىع األنشىىىطة لزيىىىارة المنطقىىىة ليللىىىا، وقىىىد

ة امىىتمو المشىىروع علىى  تغييىىر نظىىام اإلضىىاء

بمىىا للمعبىىد بالكامىىو واسىىتبداله بنظىىام جديىىد

مة يتواكل مع أحد  وسائو اإلنارة المستاد

.عل  مستوى العالم

كمىىا جىىاء فىىي سىىياق ذلىىك، قىىرار رئىىيي الىىوزراء ▪

، بإنشىىىىىىىىاء مارينىىىىىىىىا 2020لسىىىىىىىىنة 1847رقىىىىىىىىم 

، (تشىىىىىىىىغيو محلىىىىىىىىي)تاصصىىىىىىىىية سىىىىىىىىياحية 

السىىىتادامها فىىىي أغىىىراة اسىىىتقباو الياىىىوت

-وسىىىىق  النزأىىىىة، وذلىىىىك بالىىىىي  أبىىىىو سىىىىومة 

مىىىىماو مدينىىىىة 16الكيلىىىىو –قطىىىىاع الغردقىىىىة 

.سقاجا بمحافظة البحر األحمر

اسىىىىتكماو تطىىىىوير الشىىىىاطم العىىىىام بمدينىىىىة ▪

كيلىىومتر لتىىوفير الاىىدمات2.5القصىىير بطىىوو 

  السىىىىىىياحية والبنيىىىىىىة األساسىىىىىىية للسىىىىىىائحي

.ماليي  جنيه6.7بتكلقة بلغا 

قطىاع تقوم الدولة بتوفير الىدعم غيىر المسىبوق ل

 ، السىىياحة، لتحسىىي  الاىىدمات المقدمىىة للسىىائ

واالأتمىىىىىىىىىام بالمعىىىىىىىىىالم السىىىىىىىىىياحية والتراثيىىىىىىىىىة 

الىالزم والترفيهية، أي لا م   ىالو تىوفير التمويىو

قية، لعمليات اإلحالو والتجديد للمنشبت القند

تيىىة كمىىا تقىىدم الىىدعم والمسىىاندة فىىي البنيىىة التح

م  طرق، وصر  صحي، ومياه، وغيرأا، وقواني  

، وتشىىىريعات محقىىىزة لىىىدعم وتنشىىىي  السىىىياحة

وإعىىىىىىىىداد دراسىىىىىىىىات مقصىىىىىىىىلة عىىىىىىىى  األسىىىىىىىىواق 

.المستهد  ج   السياحة منها



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

ار وتددوفير مظلددة للحمايددة واألمددان لجميددع أفددراد ال مجتمددعر فددي الشددباب ورعددايت م فكريًّددا وبدددنيًّ

.وتعزيز المواانةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عن ا



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

25.5
افىىو إجمىىالي اإلنقىىاق لمسىىتقيدي برنىىامجي تك

.2020/2019وكرامة بالمحافظة عام 

املعًبددددددددددددددددددددد44

ا رياضدددددددددددددددددديًّ

.2020بمحافظىىىىىىىىىىىة البحىىىىىىىىىىىر األحمىىىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىىىام 

  عدد مراكز وأقسام الشرطة بالبحر األحمر حت

.2020عام نهاية 

8
ة المساجد الحكوميىة واألأليىة بالمحافظىددع

.2020عام نهاية حت  

امسدددددددجدً 313

وحدددددددددددددددددددددددددددددددددة26

.2020وحىىىىىىىىدات االجتماعيىىىىىىىىة عىىىىىىىىام العىىىىىىىىدد 

مسىىىىتقيدة مىىىى  مشىىىىروعات األسىىىىر المنتجىىىىة 

.2020بالبحر األحمر عام 

16.4

أقسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام

ومراكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز

مليدددون

جنيددددددددد 

ألدددددددددد 

أسدددددرة 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة البحر األحمر  | 49

تعمىىىىو الدولىىىىة جاأىىىىدة علىىىى  النهىىىىوة بشىىىىبا  

ع الىىوط  واالسىىتثمار فيىىه، وانطالقلىىا مىى  مشىىرو

قامىىىا محافظىىىة " الموأبىىىة والبطىىىو األوليمبىىىي"

البحىىىر األحمىىىر باالأتمىىىام بالشىىىبا ، حيىىىث قامىىىا

نقيىى  مديريىىة الشىىبا  والرياضىىة باإلمىىرا  علىى  ت

ر القافلىىىىىىة الرياضىىىىىىية القاطنىىىىىىة بمدينىىىىىىة القصىىىىىىي

السىىىىىىىىىتهدا  المنىىىىىىىىىاطا المحرومىىىىىىىىىة رياضىىىىىىىىىياا 

.2019عام 

أىىىىى ا ف ىىىىىللا عىىىىى  متابعىىىىىة المشىىىىىروع القىىىىىومي 

للموأبىىىىة والبطىىىىو األوليمبىىىىي بالغردقىىىىة ورأس

.غار  في لعبة تني الطاولة والتايكوندو

م ولقيىىىام المحافظىىىة باست ىىىافة بطولىىىة العىىىال

ثىىىة فىىىي الشىىىاطئية للتايكونىىىدو فىىىي نسىىىاتها الثال

، تىىىىم تاصىىىىيل قطعىىىىة أرة تبلىىىىغ 2019أكتىىىىوبر 

فىىىىىدانلا، لصىىىىىال  وزارة الشىىىىىبا  19.9مسىىىىىاحتها 

والرياضىىة إلنشىىاء اسىىتاد الغردقىىة عليهىىا، وذلىىك

423وفقىىىىىىىىا لقىىىىىىىىرار رئىىىىىىىىيي الجمهوريىىىىىىىىة رقىىىىىىىىم 

.2021لسنة 

وفىىىىىي إطىىىىىار الجهىىىىىد المبىىىىى وو لتطىىىىىوير المىىىىىد  

الغردقىة، الشبابية، تم تطىوير المدينىة الشىبابية ب

فىىىدانلا وتطىىىو علىىى  20والتىىىي تقىىىام علىىى  مسىىىاحة 

.مياه البحر األحمر مبامرة

وت ىىىمنا المدينىىىة بعىىىد التطىىىوير صىىىالة ألعىىىا 

رياضىىىىىىية، ومالعىىىىىىل، وقاعىىىىىىة للحاسىىىىىىل ايلىىىىىىي، 

متقرجلىىا، باإلضىىافة إلىى  280ومسىىرحلا يسىىع عىىدد 

توي األلعا  الترفيهية، والمالأي، والحدائا، وتح

3، وقاعة كبار زوار، ومسر  ومكتبة)المدينة عل  

فىردلا، 25قاعات وور  عمو صغيرة تسع لنحو 

.فرد100وقاعة ورمة عمو كبيرة تسع نحو 

بىىىي  إيمانلىىىا ب أميىىىة التنسىىىيا الىىىدائم والمسىىىتمر

المحافظىىىة ومديريىىىة الشىىىبا  والرياضىىىة وكافىىىة

الجهىىىىات المعنيىىىىة، وضىىىىم  فعاليىىىىات مهرجىىىىا  

البحىىىىىىىر األحمىىىىىىىر ل لعىىىىىىىا  الترفيهيىىىىىىىة، عملىىىىىىىا 

المحافظىىىىىىىىة متمثلىىىىىىىىة فىىىىىىىىي مدينىىىىىىىىة الغردقىىىىىىىىة 

.IRONMAN”“الست افة بطولة 

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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العالميىىىة وافقىىىا IRONMANيُىىى كَر أ  ملسسىىىة 

لمدة ثال  سنوات IRONMANعلي إقامة بطولة 

بجمهوريىىىىة مصىىىىر العربيىىىىة تحىىىىا إمىىىىرا  وزارة 

لىىزإيجالشىىبا  والرياضىىة، وبالتعىىاو  مىىع مىىركة 

حيىىىىىىىىث سىىىىىىىىتقام ،STAMINAلىىىىىىى دارة الرياضىىىىىىىىية 

النسىىىاة األولىىى  منهىىىا بمنتجىىىع سىىىهو حشىىىيش

، وتُعىدن 2021بمدينة الغردقىة  ىالو مىهر نىوفمبر 

أىىىىى ه البطولىىىىىة واحىىىىىدة مىىىىى  أقىىىىىوى البطىىىىىوالت 

_ السىىىىىىىباحة )العالميىىىىىىىة فىىىىىىىي مجىىىىىىىاو رياضىىىىىىىات 

ويشىىىىىىىىار  فيهىىىىىىىىا أكثىىىىىىىىر              ( الجىىىىىىىىري_ الىىىىىىىىدراجات 

حتىىىىى 18متسىىىىىابا تتىىىىىراو  أعمىىىىىارأم مىىىىى  1500

دولىىىىة مىىىى  ماتلىىىىف دوو 54عاملىىىىا، ويمثلىىىىو  70

.العالم

، 2020تطىىىوير المدينىىىة الشىىىبابية بالغردقىىىة عىىىام 

سريرلا، وقاعىة 320وتت م  غر  إقامة بإجمالي 

فىىىىىىرد، ومركىىىىىىزلا 500اجتماعىىىىىىات كبىىىىىىرى بسىىىىىىعة 

يىىىىة، للحاسىىىىل ايلىىىىي، ومكتبىىىىة، وصىىىىالة لياقىىىىة بدن

.مليو  جنيه55وصالة تني، وكافتيريا، بتكلقة 

نادياىا فىي 29ازداد عدد األندية الرياضىة ليصىو إلى  

، مىىع زيىىادة عىىدد مراكىىز الشىىبا  ليصىىو 2020عىىام 

مركىىىىزلا عىىىىام 17مقابىىىىو 2020مركىىىىزلا عىىىىام 19إلىىىى  

نادياىىا 44، وبلىىغ عىىدد األنديىىة الرياضىىية عىىدد 2014

. 2020عام 

.وزارة الشبا  والرياضة: المصدر

17

19

2014 2020

اكز الشباب بمحافظة البحر  عدد مر

2020و2014األحمر خالل عامي 

(مركز)



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة البحر األحمر  | 51

فىىىىىي إطىىىىىار تحسىىىىىي  مسىىىىىتوى الحيىىىىىاة للقئىىىىىات 

ولىىة، المجتمعيىىة األكثىىر احتياجلىىا علىى  مسىىتوى الد

ة واالرتقىىاء بمسىىتوى الاىىدمات اليوميىىة المقدمىى

ى، للمىىىواطني  األكثىىىر احتياجلىىىا و اصىىىة فىىىي القىىىر

حققىىىا محافظىىىة البحىىىر األحمىىىر إنجىىىازات كبيىىىرة، 

  أسىىهما بالقعىىو فىىي تحسىىي  حيىىاة المىىواطني

، بقرى المحافظة ومدنها، في ماتلىف المجىاالت

سىىىواء كانىىىا تطىىىوير القىىىرى وتحسىىىي  الاىىىدمات

المقدمىىىىة للمىىىىواطني ، أو فىىىىي مجىىىىاالت الرعايىىىىة 

.الصحية، والتعليم، وغيرأا الكثير

تىىم تنقيىى  العديىىد مىى  المشىىروعات مىى  أأمهىىا، 

منشىىىىىىبت الاىىىىىىدمات االجتماعيىىىىىىة فىىىىىىي حاليىىىىىىل 

ماليىىىىىىي  جنيىىىىىىه، 5.8ومىىىىىىالتي  بتكلقىىىىىىة بلغىىىىىىا 

واالنتهىىىىىاء مىىىىى  رفىىىىىع كقىىىىىاءة وتطىىىىىوير الوحىىىىىدة 

لغىا الشاملة لرعاية األحدا  بالغردقة بتكلقىة ب

ماليىىىىي  جنيىىىىه، باإلضىىىىافة إلىىىى  إنشىىىىاء مركىىىىز3.2

كلقتىىه التكىىوي  المهنىىي بشىىالتي ، والىى ي بلغىىا ت

.  ماليي  جنيه10.6

أي لىىىا تىىىم االنتهىىىاء مىىى  مجمىىىع  ىىىدمات األسىىىرة 

والطقولىىىىىىة بالغردقىىىىىىة والىىىىىى ي بلغىىىىىىا تكلقتىىىىىىه          

ل مليىىو  جنيىىه، وتىىم االنتهىىاء مىى  مركىىز التىىدري2.1

اإلداري فىىىىىىي مدينىىىىىىة الغردقىىىىىىة بتكلقىىىىىىة بلغىىىىىىا

. ماليي  جنيه5.3

ة وم  ضم  البرام  الموجهىة لتحسىي  معيشى

" ةفرصى"األسر الققيرة ومحدودي الد و، برنىام  

، حيىىىىىىث قامىىىىىىا وزارة 2021المنقىىىىىى  فىىىىىىي أبريىىىىىىو 

ة الت ىىىام  االجتمىىىاعي بتوزيىىىع مشىىىروعات مُىىىدِرَّ

نامجي للد و في صورة من  للمستقيدي  م  بر

اد، تكافىىىىو وكرامىىىىة، بالشىىىىالتي  وحاليىىىىل وأبورمىىىى

وكىىىىىا  الجهىىىىىاز التنقيىىىىى ي لمشىىىىىروعات التنميىىىىىة 

الشىىىىىاملة التىىىىىىابع لىىىىىىوزارة الزراعىىىىىىة واستصىىىىىىال  

.األراضي أو الجهة المنق ة للمشروعات

مكي  يمثو منظومة متكاملة للت" فرصة"برنام  

والت أيىىو لىىد وو سىىوق العمىىو، والحصىىوو علىى  

و ىىىائف الئقىىىة، وت سىىىيي مشىىىروعات متناأيىىىة

.الصغر  ووحدات إنتاجية مجمعة مُدرَّة للد و

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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وم  أأم إنجىازات جهىاز تعميىر البحىر األحمىر عىام 

، أىىي اسىىتكماو تنقيىى  مشىىروع مركىىز إغاثىىة2020

ة رأس غار ، وإنشاء مركز  دمات اجتماعية بقري

بسىىىىقاجا، حيىىىىث بلغىىىىا إدارات 85النصىىىىر الكيلىىىىو 

، 2020إدارات فىىىي عىىىىام 8الت ىىىام  بالمحافظىىىة 

كمىىىىا يوجىىىىد مركىىىىز للت أيىىىىو الشىىىىامو للمعىىىىاقي  

.بالمحافظة

برنامىىىىىىىجي  " تكافىىىىىىو وكرامىىىىىىىة"ويُعىىىىىىدن برنامىىىىىىىجا 

همىا للتحويىالت النقديىىة المشروطىة، وقىد أطلقت

وزارة الت امىىىىىى  االجتمىىىىىاعي، بهىىىىىد  مسىىىىىاعدة 

، األفىىراد أصىىحا  الىىد و المىىناقن، وكبىىار السىى 

وذوي االحتياجىىىىىات الااصىىىىىة، وعليىىىىىه فقىىىىىد بلىىىىىغ 

و إجمىىالي عىىىدد المسىىتقيدي  مىىى  برنىىامجي تكافىىى

بمحافظىىىىىىىىىىىىىىىىىة 2020/2019وكرامىىىىىىىىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

قىة أال  مسىتقيد، وبإجمىالي تكل6.2البحر األحمر 

.مليو  جنيه25.5

ف ، فقىد تىم الكشى"حيىاة كريمىة"وفي إطار مبادرة 

مواطنلىىىا فىىىي المحافظىىىة عىىىام 1459الطبىىىي علىىى  

مليىىىىىىو  صىىىىىىحة، مىىىىىىع 100ضىىىىىىم  حملىىىىىىة 2020

اسىىىىتمرار إطىىىىالق المزيىىىىد مىىىى  القوافىىىىو الطبيىىىىة 

المجانيىىىة بجميىىىع مراكىىىز ومىىىد  المحافظىىىة فىىىي 

.2021عام 

وفىىىي ضىىىوء جهىىىود الدولىىىة، تتىىىوال  المسىىىاعدات 

االجتماعيىىىىىة والطبيىىىىىة علىىىىى  المحافظىىىىىة، حيىىىىىث 

عىىىة اسىىىتقبلا محافظىىىة البحىىىر األحمىىىر قافلىىىة تاب

، والتىي تىم 2021لصندوق تحيىا مصىر فىي سىبتمبر 

توزيعهىىىىا علىىىى  األسىىىىر األولىىىى  بالرعايىىىىة والقئىىىىات

–رأس غىىىىار  –الغردقىىىىة )األكثىىىىر احتياجلىىىىا بمىىىىد  

عىىىة ،واسىىىتكماللا للمرحلىىىة الراب(القصىىىير–سىىىقاجا 

ك مهنتى"، تم انطالق مبادرة "حياة كريمة"لمبادرة 

فىىىىي المحافظىىىىة، 2021فىىىىي مىىىىارس " مسىىىىتقبلك

الاياطىىىىىة، )بهىىىىد  مسىىىىاعدة أصىىىىحا  المهىىىى  

علىىىىىىىىى  البىىىىىىىىىدء فىىىىىىىىىي ( والسىىىىىىىىىباكة، والكهربىىىىىىىىىاء

.المشروعات الصغيرة

وحىىىىىىدات االجتماعيىىىىىىةأىىىىىى ا، وقىىىىىىد بلىىىىىىغ عىىىىىىدد ال

، وعىىىىىدد2020عىىىىىام وحىىىىىدة26بالمحافظىىىىىة عىىىىىدد 

ر مستقيدة م  مشىروعات األسىألف أسرة 16.4

.2020المنتجة بالبحر األحمر عام 
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ي  تعمىىو الدولىىة علىى  التوسنىىع فىىي مراكىىز التمىىو

بالمحافظىىة لادمىىة المىىوطني ، أأمهىىا مشىىروع 

هيو إنشاء مراكز الادمة التموينية، لتقديم وتسى

كافىىىىة الاىىىىدمات التموينيىىىىة للمىىىىواطني ، بعىىىىىدد

ألىىىف مسىىىتقيد مىىى  أىىى ا المشىىىروع، وذلىىىك 235

.  مليو  جنيه1.3بتكلقة كلية بلغا 

كمىىىا تىىىم إنشىىىاء عىىىدد مىىى  مشىىىروعات جمعيتىىىي، 

وأىىىىىىي بروتوكىىىىىىوو تعىىىىىىاو  بىىىىىىي  وزارة التمىىىىىىوي  

 ىىة والتجىىارة الدا ليىىة ممثلىىة فىىي الشىىركة القاب

، للصىىىىناعات الغ ائيىىىىة والشىىىىركات التابعىىىىة لهىىىىا

وجهىىىىىىىىىاز تنميىىىىىىىىىة المشىىىىىىىىىروعات المتوسىىىىىىىىىطة 

والصىىىىىىغيرة ومتناأيىىىىىىة الصىىىىىىغر بإجمىىىىىىالي عىىىىىىدد 

.منق لا28المناف  

كلقىة كما تم إنشاء إدارة تموي  بمدينة حاليىل بت

ة مليو  جنيه، وإدارة تمىوي  الغردقىة بمنطقى1.6

دارة الىىدأار بتكلقىىة بلغىىا مليىىو  جنيىىه، وإنشىىاء إ

تمىىىىىوي  القصىىىىىير، وإدارة تمىىىىىوي  ومركىىىىىز  دمىىىىىة 

.مليو  جنيه1.9بسقاجا بتكلقة بلغا 

التمةةةةةةةةةةةةةةةة ي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداخلية

"
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ازداد عىىىدد البطاقىىىات: ونتيجىىىة للجهىىىود المب ولىىىة

ألىىف بطاقىىة فىىي عىىام 83.7التموينيىىة ليصىىو إلىى  

، 2014ألف بطاقة عام 62.5مقارنة بى 2020

لىى  وازداد عىىدد الماىىابز البلديىىة المُدعَّمىىة ليصىىو إ

ماىىىىىابز 105، فىىىىىي مقابىىىىىو 2020مابىىىىىزلا عىىىىىام 130

.2014عام 

(أل  بطاقة)

.وزارة التموي  والتجارة الدا لية: المصدر .وزارة التموي  والتجارة الدا لية: المصدر 

62.5

83.7

2014 2020

تطور عدد البطاقات التموينية 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(مخبز)

105

130

2014 2020

تطور عدد المخابز بالمحافظة خالل عامي

2020و2014
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ة مهدت محافظة البحر األحمر عملية رفع كقاء

عدة محاكم بالمحافظة، وذلك فىي إطىار الجهىود 

طىىىىوير الحثيثىىىىة التىىىىي تبىىىى لها الدولىىىىة المصىىىىرية لت

ة المنظومىىة الق ىىائية وتحسىىي   ىىدمات العدالىى

المقدمىىة للمىىواطني ، يىى تي ذلىىك فىىي إطىىار  طىىة

ي وزارة العدو للتاقيف عى  كاأىو المىواطني  فى

ل االنتقىىاالت، وإنشىىاء مقىىرات جديىىدة بمىىا يتناسىى

حديثة مع الثورة التكنولوجية التي تعمو ب نظمة

تسىىىاأم فىىىي تقىىىىديم الاىىىدمات للمىىىواطني  فىىىىي 

:سهولة ويسر، وم  أبرز تلك الجهود

رفىىىىع كقىىىىاءة محكمىىىىة األسىىىىرة بشىىىىالتي ، تىىىىم ▪

.2021االنتهاء م  أ ا المشروع في 

ة، تىم رفع كقاءة محكمة البحر األحمر االبتدائيى▪

2020البىىىىىدء فىىىىىي أىىىىى ا المشىىىىىروع فىىىىىي عىىىىىام 

.2021واالنتهاء منه عام 

يىة إنشاء مجمع محىاكم سىقاجا بتكلقىة إجمال▪

.مليو  جنيه26.5

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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لسىىىنة 1696أصىىىدر وزيىىىر الدا ليىىىة قىىىرارلا رقىىىم ▪

ة ، بإنشىىاء نقطىىة مىىرطة األحيىىاء بمديريىى2016

.أم  البحر األحمر

اري كمىىىا تىىىم افتتىىىا  مكتىىىل توثيىىىا للشىىىهر العقىىى

بمنطقىىىىىة سىىىىىقاجا البلىىىىىد دا ىىىىىو مكتىىىىىل البريىىىىىد، 

لتاقيف العىلء عى  أأىالي المنطقىة، والحىد مى 

.االزدحام والتكدس، وتوفيرلا للوقا والجهد

" جونىىةفىىرع توثيىىا ال"وإنشىىاء فىىرع للتوثيىىا باسىىم 

ثىا  بمحافظة البحر األحمر، تابعلا لقسىم مىرطة

ثيىا الغردقة، ويتبع مكتىل الشىهر العقىاري والتو

لقىىة بىىالبحر األحمىىر، ويقىىوم ب عمىىاو التوثيىىا المات

فيما عدا ما استوجل القىانو  إجىراؤه أمىام دائىرة 

اال تصىىىال المكىىىاني أو النىىىوعي، فيظىىىو انعقىىىاد

مكانياىا اال تصال بش نه لمكتل توثيا الغردقة

.أو للقرع الماتل نوعياا

مىىىىهدت مدينىىىىة الغردقىىىىة، فىىىىي محافظىىىىة البحىىىىر 

ا األحمىىىىر، افتتىىىىا  المبنىىىى  الجديىىىىد لهيئىىىىة ق ىىىىاي

الدولىىة، بمجمىىىع محىىىاكم الغردقىىىة، بعىىىد االنتهىىىاء 

مىى  أعمىىاو تجديىىد أوو مجمىىع محىىاكم مىى  نوعىىه 

.في البحر األحمر

اتصىىىىاللا، يشىىىىمو مجمىىىىع المحىىىىاكم، الواقىىىىع فىىىىي 

وسىى  مدينىىة الغردقىىة، كللىىا مىى  محكمىىة األسىىرة،

هر وأيئة ق ايا الدولىة، والنيابىات اإلداريىة، والشى

يىف العقاري، وذلىك تىوفيرلا للوقىا والجهىد، وتاق

.العلء وعناء السقر عل  مواطني المحافظة

لتي أ ا، ويعتبر األم  م  أأم الركائز األساسية ا

ث يُعتمىىد عليهىىا فىىي نجىىا  أي عمليىىة تنمويىىة، حيىى

يىىىة يُمثِّىىىو أحىىىد المُقومىىىات األساسىىىية لنجىىىا  عمل

ت، التنميىىىة، والنمىىىو، واالرتقىىىاء بماتلىىىف المجىىىاال

  وتب و المحافظة جهودلا م  أجىو تكىريي األمى

متلكىه وتحقيا العدالة في ربوعها، لتحتقا بما ت

.  م  مناطا أثرية ومد  صناعية

ر أ ا وقد بلغ عدد مراكز وأقسىام الشىرطة بىالبح

.2020أقسام حت  نهاية عام 8األحمر عدد 
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مى  تقوم مديرية األوقىا  بىالبحر األحمىر بالعديىد

اطني  الندوات واألنشطة التنويرية لتعريف المىو

بىىىىى مور ديىىىىىنهم ودنيىىىىىاأم، وتقىىىىىديم المسىىىىىاعدات 

افيىىة لققىىراء المسىىلمي  والقيىىام باألنشىىطة الثق

وفىىي أىى ا السىىياق تىىم االنتهىىاء مىى . واالجتماعيىىة

مشروعات في المحافظة فىي القتىرة10أكثر م  

االنتهىىاء مىى  : ، ومىى  أأمهىىا2020حتىى  2014مىى  

قىىة مسىىجد مرسىى  علىىم بمدينىىة مرسىى  علىىم بتكل

بلغىىىىا مليىىىىو  جنيىىىىه، وتىىىىم أي لىىىىا إنشىىىىاء أي ىىىىا 

تىىه   مسىىجد جمعىىو  بشىىالتي ، حيىىث بلغىىا تكلق

.مليو  جنيه2.2

: كمىىا تىىم إنشىىاء عىىدة مسىىاجد بالمحافظىىة، منهىىا

لقتىه مسجد السةما  في القصير وال ي بلغا تك

 ي مليو  جنيه، ومسىجد التوبىة فىي حاليىل الى2.1

مليىىىو  جنيىىىه، كمىىىا تىىىم تىىىرميم 1.9بلغىىىا تكلقتىىىه 

مسىىىجد اإل ىىىالل فىىىي أبىىىو رمىىىاد بتكلقىىىة بلغىىىا

.مليو  جنيه2.5

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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مسىىىىجد أبىىىىوبكر الصىىىىديا : وكىىىى لك، تىىىىم إنشىىىىاء

م بمدينة رأس غىار ، تىم االنتهىاء مى  إنشىائه عىا

ماليىىي  جنيىىه، ومسىىجد األحيىىاء 3.7بتكلقىىة 2020

المائيىىة بالغردقىىىة تىىىم االنتهىىىاء مىىى  إنشىىىائه عىىىام

مليىىىىو  جنيىىىىه، ومسىىىىجد جبىىىىو 1.9بتكلقىىىىة 2020

مليىىو  2بتكلقىىة 2019عليىىة بمدينىىة حاليىىل عىىام 

ة جنيه، كمىا تىم إنشىاء إدارة أوقىا  حاليىل بمدينى

.مليو  جنيه2.1بتكلقة 2020حاليل عام 

وتىىىىم افتتىىىىا  مسىىىىجد نسىىىىائم الرحمىىىىة بمنطقىىىىة 

  السىىالم بمدينىىة الغردقىىة، حيىىث تىىم إنشىىاؤه علىى

متىىىىىىرلا مربعلىىىىىىا؛ ليسىىىىىع أكثىىىىىىر مىىىىىى          350مسىىىىىاحة 

متر توسىعة تحىا 100مصوٍ، باإلضافة إل  600

إمىىرا  عىىام مىى  وزارة األوقىىا ، كمىىا تىىم فىىر  

.المسجد بالكامو م  جانل الوزارة

بلىىغ إجمىىالي المسىىاجد الحكوميىىة فىىي محافظىىة 

، وبلىىىىىغ 2020مسىىىىىجدلا عىىىىىام 150البحىىىىىر األحمىىىىىر 

مسىىىىجدلا، وتىىىىم 163إجمىىىىالي المسىىىىاجد األأليىىىىة 

تى  كنيسة ومبن  بالمحافظة ح38تقني  أوضاع 

.2021أبريو 

تىي وتعكي المحافظة رو  المحبة والتسام  ال

ة تجمع المسىلمي  واألقبىاً، حيىث تعمىو الدولى

جاأىىىىىىدة علىىىىىى  تطىىىىىىوير العديىىىىىىد مىىىىىى  الكنىىىىىىائي 

الموجىىودة بالمحافظىىة، أأمهىىا كنيسىىة العىى راء 

والمىىىال  مياائيىىىو بمدينىىىة الجونىىىة، ف ىىىللا عىىى 

ا فىي كنيسة األنبا منودة في الدأار، ويوجىد أي لى

.رأس غار  كنسية مار جرجي

وتسىىىىىع  الدولىىىىىة إلىىىىى  إرسىىىىىاء قىىىىىيم التعىىىىىايش، 

والتسىىىىام ، وحريىىىىة العبىىىىادة بىىىىي  جميىىىىع أفىىىىراد 

انية الشعل ورفع مسىتوى الىوعي بىالقيم اإلنسى

ز المشىتركة، ومىىد جسىور التقىىاأم واإل ىاء، وتعزيىى

دور الملسسىىىىات الدينيىىىىة ورموزأىىىىا المسىىىىتنيرة

أيم الداعيىة إلى  التقىىاأم والسىالم، وترسىي  مقىىا

المواطنىىىىة وقبىىىىوو اي ىىىىر، والعىىىىيش المشىىىىتر ، 

.والتعاو  البناء
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكت  مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدبر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىد دت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية افرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

اطا تكلقىىىة مشىىىروع التنميىىىة المتكاملىىىة بالمنىىى

.2015النائية عام 

22

1.6

تىىىم إنشىىىاؤأا بالمحافظىىىة للىىىتالل الصىىىحي

وايمىىىىىىىىى  مىىىىىىىىى  النقايىىىىىىىىىات  ىىىىىىىىىالو القتىىىىىىىىىرة 

(2014-2020.)

3

مىى  وحىىدات اإلسىىكا  االجتمىىاعي المنقىى ة فىىي

(.2020-2014)المحافظة  الو القترة 

50

لىىد تكلقىىة مشىىروع تطىىوير منطقىىة عشىىش الب

.2020برأس غار  عام 

320
تكلقىىىىىىة إنشىىىىىىاء سىىىىىىدود وبحيىىىىىىرات صىىىىىىىناعية 

.بالمحافظة

بالغردقىىىىىىىىة زرزارةتكلقىىىىىىىىة تطىىىىىىىىوير منطقىىىىىىىىة 

.2018عام 

250

ألددددددددددددددددددددددددددد 

مسددددددددددددتفيد 

مليددددددددددددون

جنيددددددددددددددددد 

خاليددددددددددددددددا دفددددددددددددددددن

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحي

مليددددددون

جنيددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددددددددد  
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فىىي إطىىار حىىرل الدولىىة علىى  تىىوفير سىىك  مالئىىم

يىىىاو لكافىىىة القئىىىات دو  تمييىىىز، لىىىيي فقىىى  ل ج

وق الحالية، ولك  أي لىا ل ىما  الحقىاغ على  حقى

إعىداد األجياو القادمة في التنمية، قاما الدولىة ب

ي رؤيىىىىة واسىىىىتراتيجية طويلىىىىة المىىىىدى تتمثىىىىو فىىىى

مثابىىىة اسىىىتراتيجية التنميىىىة المسىىىتدامة لتكىىىو  ب

 ارطىىىة الطريىىىا لمصىىىر  ىىىالو األعىىىوام القادمىىىة؛ 

ا لتلبىىىي تطلعىىىات الشىىىعل المصىىىري فىىىي تحقيىىى

التنميىىىىىة، والتقىىىىىدم، والر ىىىىىاء مىىىىى   ىىىىىالو إقامىىىىىة 

.المشروعات التنموية التي تنق أا الدولة

ات تتبلىىور أىى ه االسىىتراتيجية مىى   ىىالو مشىىروع

اإلسىىىىىىىكا  االجتمىىىىىىىاعي التىىىىىىىي تتبناأىىىىىىىا الدولىىىىىىىة 

ة صىقحة بمحافظة البحر األحمر، والتي تُعدن بمثاب

جديىىىىدة مىىىى  صىىىىقحات التنميىىىىة المصىىىىرية التىىىىي 

تسىىطرأا الدولىىة، ووم ىىة جديىىدة مىى  وم ىىات 

األمىىىو علىىى  طريىىىا مسىىىتقبو مصىىىر التىىىي بىىىدأت 

ة تاطىىىو علىىى  در  إعىىىادة البنىىىاء لتحقيىىىا التنميىىى

.والر اء ألبناء الشعل المصري

اإل ةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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ة وفي إطار سعي الدولة لبناء مجتمعىات عمرانيى

جديىىىىىدة وإحىىىىىدا  تطىىىىىور ح ىىىىىاري فىىىىىي ماتلىىىىىف 

ة المحافظات، فقىد تىم إنشىاء مشىروعات سىكني

الئم عمالقة بمساحات ماتلقة لتوفير مسك  م

ومناسىىىل للشىىىبا  فىىىي محافظىىىة البحىىىر األحمىىىر

مىىىىىىىملا مىىىىىىىد ، وقىىىىىىىرى، ومراكىىىىىىىز المحافظىىىىىىىة، 

وسىىىىىاأما فىىىىىىي  لىىىىىىا فىىىىىرل عمىىىىىىو، وفىىىىىىرل 

اسىىتثمارية ألبنىىاء المحافظىىة، للحىىد مىى   ىىاأرة

. البطالة في المجتمع

اتصىىىىىىىاللا، أطلقىىىىىىىا الدولىىىىىىىة عىىىىىىىددلا كبيىىىىىىىرلا مىىىىىىى  

المشىىىىىروعات السىىىىىكنية بالمحافظىىىىىة، يتمحىىىىىور 

:أبرزأا في

ة، مشروع اإلسكا  االجتماعي بمدينة الغردقى▪

، ويت ىم  المشىروع 2016تم تنقي ه في مايو 

وحىىىىىىدة 2520عمىىىىىىارة بإجمىىىىىىالي 126إنشىىىىىىاء  

.سكنية

ا، مشىىروع اإلسىىكا  االجتمىىاعي بمدينىىة سىىقاج▪

، بعىىىىىىىىدد            2016تىىىىىىىىم تنقيىىىىىىىى ه فىىىىىىىىي ديسىىىىىىىىمبر 

.وحدة سكنية1100

وحىىىىىدة إسىىىىىكا  اجتمىىىىىاعي 1184تنقيىىىىى  عىىىىىدد ▪

بمحافظىىىىة البحىىىىر األحمىىىىر تىىىىم االنتهىىىىاء منهىىىىا 

مليو  جنيه، 177.6، بتكلقة بلغا 2018مارس 

عمىىىىىارة بالغردقىىىىىة،           29ويت ىىىىىم  المشىىىىىروع 

عمىىارات بمرسىى  7عمىىارة بىىرأس غىىار ، و40و

.علم

وحىىىىىدة إسىىىىىكا  اجتمىىىىىاعي 160تنقيىىىىى  عىىىىىدد  ▪

، بتكلقىة 2019بالغردقة ورأس غار  في يونيو 

.مليو  جنيه24بلغا 

وحىىىىىىدة إسىىىىىىكا  اجتمىىىىىىاعي 612تنقيىىىىىى  عىىىىىىدد ▪

بالغردقىىىىىىىىة،و رأس غىىىىىىىىار ، ومرسىىىىىىىى  علىىىىىىىىم، 

.2019وسقاجا، في سبتمبر 

وحىىىىىىدة إسىىىىىىكا  اجتمىىىىىىاعي 116تنقيىىىىىى  عىىىىىىدد ▪

وحىىىدة إسىىىىكا  124بالغردقىىىة ورأس غىىىار ، و

.2020اجتماعي بمرس  علم وسقاجا عام 
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مىى  أجىىو تىىوفير وحىىدات سىىكنية بالمىىد  والقىىرى

بغىىىىرة تىىىىوطي  البىىىىدو و لىىىىا مجتمىىىىع سىىىىكني 

بالقريىىىىىة فىىىىىي مسىىىىىاك  صىىىىىحية الئقىىىىىة، ولىىىىىدعم 

وحىىىدة 20االسىىتقرار بالمنطقىىىة، تىىىم إنشىىىاء عىىىدد 

، بتكلقىة بلغىا      2014توطي  بمرسى  حميىرة عىام 

.مليو  جنيه2

كمىىىىىا تىىىىىم تنقيىىىىى  مشىىىىىروع التنميىىىىىة المتكاملىىىىىة 

ير بالقصىى( مزرعىىة وادي القىىوي )للمنىىاطا النائيىىة 

مليىىو  جنيىىه تىىم االنتهىىاء مىى  إنشىىائه22بتكلقىىة 

.2015عام 

وحىىىىىىىدة بىىىىىىى برق، بتكلقىىىىىىىة42تىىىىىىىم إنشىىىىىىىاء عىىىىىىىدد 

ماليىىىىي  جنيىىىىه، يت ىىىىم  المشىىىىروع وحىىىىدات 6.8

متىىىىىىىرلا مربعلىىىىىىىا كاملىىىىىىىة 220سىىىىىىىكنية بمسىىىىىىىاحة 

مياه التشطيل بالمرافا الدا لية والاارجية م 

كىو  وصر  صىحي وتوصىيالت كهربىاء دا ليىة، تت

حجىىىرة 2الوحىىىدة مىىى  دور أرضىىىي عبىىىارة عىىى  عىىىدد 

وصىىىالة ومطىىىب  وحمىىىام سىىىقف قبىىىو بمسىىىاحة

متىىىىىىرلا مربعلىىىىىىا وحىىىىىىو  سىىىىىىماوي بمسىىىىىىاحة 65

متىىىىرلا مربعلىىىىا لتربيىىىىة المامىىىىية علىىىى  حىىىىوائ 155

حاملىىىىىة وأساسىىىىىات  رسىىىىىانة عاديىىىىىة ومسىىىىىلحة 

.2015مريطية وتم االنتهاء م  إنشائه عام 

كمىىىا تىىىم إنشىىىاء عىىىدد مىىى  المشىىىروعات لتىىىوطي  

:، أي2016البدو عام 

قىىىة         بتكلبالشىىىالتي وحىىىدة تىىىوطي  68إنشىىىاء ▪

.ماليي  جنيه7.5

وحىىىىدة تىىىىوطي  بالشىىىىالتي  32إنشىىىىاء عىىىىدد ▪

.ماليي  جنيه3.9بتكلقة 

وحىىىدة تىىىوطي  بىىىرأس حدربىىىة 60وتىىىم إنشىىىاء ▪

.ماليي  جنيه8.9وأدلديا بتكلقة 

وحىدة تىوطي  بى بو رمىاد 100أي لا تم إنشاء عىدد 

.2017مليو  جنيه عام 19بتكلقة 2موقع 
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تسىىىىىع  الدولىىىىىة إلىىىىى  تحقيىىىىىا نه ىىىىىة عمرانيىىىىىة 

، وتنمويىىة غيىىر مسىىبوقة، فىىي ماتلىىف المجىىاالت

ماتلىىف بالتوسىىع فىىي تنقيىى  الوحىىدات السىىكنية ب

أنواعهىىىىىىا، وإنشىىىىىىاء المىىىىىىد  الجديىىىىىىدة، وتطىىىىىىوير 

المنىىىىىاطا غيىىىىىر ايمنىىىىىة، ومىىىىىد  ىىىىىدمات الميىىىىىىاه 

والصر  الصىحي، وغيرأىا مى  المشىروعات التىي

تحسىىى  أحىىىواو المىىىواطني ، وتحقىىىا لهىىىم جىىىودة 

.الحياة

مىىىىماو القىىىىوي تىىىىم رصىىىىف طريىىىىا مزرعىىىىة وادي 

ىوو القصىىىىىىىىىير وربطىىىىىىه بالطريىىىىىىىا اإلقليمىىىىىىي بطىى

ماليىىىىىىي  جنيىىىىىه وتىىىىىىم 9.3كيلىىىىىومترات بتكلقىىىىىة 4

، كمىىا تىىم تطىىوير 2018االنتهىىاء مىى  الرصىىف عىىام 

كىىىىىورنيش الغردقىىىىىة بغىىىىىرة تحسىىىىىي  الصىىىىىورة 

ال أنيىىىىىة والبصىىىىىرية لمدينىىىىىة الغردقىىىىىة و دمىىىىىة 

مليىو  جنيىه 16السياحة وأأالي الغردقة بتكلقىة 

.2020عام 

وم  أجو مىد  دمىة ميىاه مىر  نقيىة، تىم إنشىاء 

ألىىف متىىر 80/40توسىىعات محطىىة تحليىىة اليسىىر 

مليىىو  جنيىىه، وتىىم 83مكعىىل فىىي اليىىوم بتكلقىىة 

.2018االنتهاء منها عام 

مىىىىى   ىىىىىالو تلىىىىىك الجهىىىىىود المصىىىىىرية الااصىىىىىة 

بالتوسىىىىىىع فىىىىىىي إقامىىىىىىة المىىىىىىد  والمجتمعىىىىىىات 

غ العمرانيىىة الجديىىدة بمحافظىىة البحىىر األحمىىر بلىى

ة إجمالي عدد وحدات اإلسكا  االجتماعي المنق 

،            2020فىىىىىي محافظىىىىىة البحىىىىىر األحمىىىىىر حتىىىىى  عىىىىىام 

ألىىىىىىىىف وحىىىىىىىىدة سىىىىىىىىكنية بإجمىىىىىىىىالي تكلقىىىىىىىىة11.8

مليىار جنيىه، كمىا بلىغ إجمىالي عىدد 2.4بلغا نحىو 

المسىىىتقيدي  مىىى  وحىىىدات اإلسىىىكا  االجتمىىىاعي

ألىىف مسىىتقيد حتىى  50المنقىى ة فىىي المحافظىىة  

.2020عام 

50
إجمىىىىىالي عىىىىىدد وحىىىىىدات اإلسىىىىىكا  االجتمىىىىىاعي 

.2020المنق ة في المحافظة حت  عام  

أل  

11.8وحددددددددددددددددددددددة 
ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مسدددددددددددددددددددددددددددتفيد

ا  إجمالي عدد المستقيدي  م  وحدات اإلسك
االجتمىىىىىاعي المنقىىىىى ة فىىىىىي المحافظىىىىىة حتىىىىىى  

.2020عام  

.أيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: المصدر 
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ق  الق اء عل  المناطا غير ايمنة ال يشمو ف

أي لىا توفير سك  مالئم ل نسا ، ولكنىه يشىمو

رياا، فمن  عىام بناءه دا لياا؛ وثقافياا وسلوكياا وفك

ي تبنىىا الدولىىة المصىىرية مبىىاد  العدالىىة فىى2014

سياسىىىىىىتها االجتماعيىىىىىىة واالقتصىىىىىىادية، وإقىىىىىىرار 

مبىىاد  حقىىوق اإلنسىىا ، وعىىدم تىىر  أي فئىىة مىى  

القئىىىات أو منطقىىىة جغرافيىىىة دو  تنميىىىة، وسىىىد 

القجىىىىىىىىىوة التنمويىىىىىىىىىة، وقىىىىىىىىىد  لىىىىىىىىىا مشىىىىىىىىىكلة 

لىة العشوائيات م  أأم الملقات التىي تىلرق الدو

. عل  مدى عقود طويلة م ا

وقىىد أولىىا الدولىىة أىى ا الملىىف اأتماملىىا واسىىعلا 

مىىىىل رلا حيىىىىث تعمىىىىو علىىىى  تنقيىىىى   طىىىىة تطىىىىوير 

المنىىىىىىىاطا العشىىىىىىىوائية، والتىىىىىىىي مىىىىىىىكلا أحىىىىىىىد 

ارات، التحديات الكبيرة في مجاو اإلسكا  والعقى

وت مىىىىىىىو الدولىىىىىىىة أ  تسىىىىىىىتطيع الق ىىىىىىىاء علىىىىىىى  

.2030العشوائيات بحلوو عام 

إطةة ع عةةدد  بيةةر مةة  المشةةروعات ب ةةد  تىىم 

ة، بالمحافظىالقضاء على المناطق غير ا منةة 

:يتمحور أبرزأا في

مشىىروع تطىىوير منطقىىة عشىىش البلىىد بىىرأس▪

، بإجمىىىىالي 2020غىىىار ، تىىىم تنقيىىى ه فىىىي ينىىىاير 

مليىىىىىىو  جنيىىىىىىه، ويهىىىىىىد  أىىىىىى ا 320تكلقىىىىىىة   

مها المشىىروع إلىى  تىىوفير أرة بديلىىة وتقسىىي

متىىىىىىرلا مربعلىىىىىىا ويىىىىىىوفر 150لقطىىىىىىع بمسىىىىىىاحة 

وحىىىىدة سىىىىكنية ليصىىىىب  عىىىىدد 546المشىىىىروع 

ألىىف نسىىمة، وأىىي منىىىاطا 2.7المسىىتقيدي  

ا مُعرضىىة لماىىاطر االنهيىىارات الصىىارية طبقلىى

.لتقرير المااطر الجيولوجية

مشىىىىروع تطىىىىوير المنىىىىاطا القديمىىىىة بمدينىىىىة ▪

الغردقىىة، يت ىىىم  المشىىىروع تطىىىوير منىىىاطا 

ضىع الصيادي  والمالحة بالغردقة، حيث يتم و

لجميىىىىىع الطىىىىىرق الدا ليىىىىىة لهىىىىىا، " اإلنترلىىىىىو "

وطىىىالء المنىىىازو مىىى  جديىىىد، وتطىىىوير مىىىبكات 

.الصر  الصحي بها

تطةةةةةةةةةةةة ير العشةةةةةةةةةةةة ا يات
"
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بالغردقىىىىىة فىىىىىي زرزارةمشىىىىىروع تطىىىىىوير منطقىىىىىة 

عمىارة 27، يت م  المشىروع إنشىاء 2018أكتوبر 

بيتلىىىا، بمنطقىىىة مسىىىاك  الروضىىىة،250سىىىكنية و

ويبلىىىغ عىىىدد المسىىىتقيدي  مىىى  المشىىىروع حىىىوالي

.مليو  جنيه250 ال  نسمة بتكلقة 4.3

احة    اسىىىتكماللا للمشىىىروع، تىىىم تىىىوفير أرة بمسىىى

( دور واحىىىىد)بيتلىىىىا 174متىىىىرلا مربعلىىىىا، وإنشىىىىاء 150

متىىىرلا مربعلىىىا، باإلضىىىافة إلىىى  إنشىىىاء90بمسىىىاحة 

، 2018وحدة في أكتوبر 60عمارات سكنية توفر 3

ألىىىىف 1.2بإجمىىىىالي عىىىىدد مسىىىىتقيدي  بلىىىىغ نحىىىىو  

.مليو  جنيه85نسمة، بتكلقة إجمالية 

 ه مشىىروع مسىىاك  الروضىىة بالغردقىىة، تىىم تنقيىى

ويت ىىىىىم  المشىىىىىروع عىىىىىدد           2018فىىىىىي سىىىىىبتمبر 

وحىىدة سىىكنية بمسىىاحة       600عمىىارة بإجمىىالي 30

احة       منزللا سكنياا بمسى250مترلا، باإلضافة إل  90

.مترلا150

مىىىىى   ىىىىىالو تلىىىىىك الجهىىىىىود المصىىىىىرية الااصىىىىىة 

بالق ىىىاء علىىى  المنىىىاطا غيىىىر ايمنىىىة بمحافظىىىة

البحىىىىىر األحمىىىىىر، مىىىىىهدت المنىىىىىاطا غيىىىىىر ايمنىىىىىة 

.2020وحت  2014اناقاضلا كبيرلا في القترة م  

.صندوق التنمية الح رية: المصدر

7

2

2014 2020

 جمالي عدد المناا  غير اآلمنة 

بمحافظة البحر األحمر خالل عامي

2020و2014

(منطقة)
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يىىة جهىىود كبيىىرة تقىىوم بهىىا الدولىىة لتعظىىيم وتنم

مواردأىىا المائيىىة مىى   ىىالو  طىى  قوميىىة تطمىى  

إل  االستقادة م  المتا  م  أ ه المىوارد ورفىع

ا كقاءتهىىىا، ف ىىىللا عىىى  تطىىىوير منظومىىىة الىىىري بمىىى

يىىىىىىىنعكي علىىىىىىى  عمليىىىىىىىات التنميىىىىىىىة الشىىىىىىىاملة 

.والمستدامة في الدولة

مائيىة وفي الوقا الى ي تتنىام  فيىه االحتياجىات ال

تزايىىد للدولىىة المصىىرية بصىىورة متسىىارعة نتيجىىة ال

ائي السكاني، وفي إطار محاولة تحقيا األمى  المى

لمصىىر، تىىم البىىدء فىىي تنقيىى  عىىدد مىى  مشىىروعات

الىىري العمالقىىة بمحافظىىة البحىىر األحمىىر؛ بهىىد  

ة، تحقيىىىىا التنميىىىىة المسىىىىتدامة للمىىىىوارد المائيىىىى

رل باإلضىىىافة إلىىى  تطبيىىىا سياسىىىات مائيىىىة تحىىى

علىىى  تعظىىىيم االسىىىتقادة مىىى  كىىىو قطىىىرة ميىىىاه؛ 

قاما وعليه بلغ إجمالي تكلقة المشروعات التي

بهىىىىا الدولىىىىة فىىىىي قطىىىىاع المىىىىوارد المائيىىىىة والىىىىري

.مليار جنيه1.6

  فىىي ذات السىىياق، أطلقىىا الدولىىة عىىددلا كبيىىرلا مىى

المشىىىروعات فىىىي قطىىىاع المىىىوارد المائيىىىة والىىىري 

مشىىروع إنشىىاء: بالمحافظىىة، يتمحىىور أبرزأىىا فىىي

ر بحيىىرة صىىناعية وحىىاجز ترابىىي للحمايىىة مىى  أ طىىا

ة السىىىيوو بمدينىىىة سىىىقاجا؛ بهىىىد  تحسىىىي  حالىىى

ك الىىىري والظىىىرو  البيئيىىىة والحقىىىاغ علىىى  األورنيىىى

مليىىو  جنيىىه فىىي 31التصىىميمي للبحيىىرة بتكلقىىة 

.2020عام 

بحيرة صناعية وحىاجز ترابىي2مشروع إنشاء عدد 

رأس غىىىىىار ، /  لىىىىىف البحيىىىىىرة بقريىىىىىة الزعقرانىىىىىة 

يهىىىىىىد  المشىىىىىىروع إلىىىىىى  تحسىىىىىىي  حالىىىىىىة الىىىىىىري 

والظىىىىىىىرو  البيئيىىىىىىىة والحقىىىىىىىاغ علىىىىىىى  القطىىىىىىىاع 

مليىىو  جنيىىه بىىدء 178التصىىميمي للبحيىىرة بتكلقىىة 

، ومىى  المقىىرر االنتهىىاء مىى  المشىىروع 2020عىىام 

.2021عام 

 بىىىىىىار ا تباريىىىىىىة إنتاجيىىىىىىة 10مشىىىىىىروع حقىىىىىىر عىىىىىىدد 

إلىىي 600بالصىىحراء الشىىرقية ب عمىىاق تتىىراو  مىى  

متر، بهىد  تحديىد إمكانىات السىحل ايمى 1200

مليىىو  جنيىىه، فىىي 101للازانىىات الجوفيىىة بتكلقىىة 

، ومىىىىىىى  المقىىىىىىىرر انتهىىىىىىىاء المشىىىىىىىروع 2019عىىىىىىىام 

.2021عام 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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مشىىىروع عمليىىىة حمايىىىة رأس غىىىار  مىىى  أ طىىىار 

الىري ؛ بهد  تحسي  حالة(مرحلة ثانية)السيوو 

والظىىىىىىىرو  البيئيىىىىىىىة والحقىىىىىىىاغ علىىىىىىى  القطىىىىىىىاع 

مليىىو  جنيىىه عىىام 141التصىىميمي للترعىىة بتكلقىىة 

، ومىىىى  المقىىىىرر أ  يىىىىتم االنتهىىىىاء مىىىى  أىىىى ا 2020

.2022المشروع عام 

مشروع عمليىة حمايىة مدينىة القصىير مى  أ طىار

السىىىيوو، بهىىىد  تحسىىىي  حالىىىة الىىىري والظىىىرو  

.2019مليو  جنيه، في عام 73.6البيئية، بتكلقة 

مشىىىىروع عمليىىىىه وادي القىىىىوي  بمدينىىىىة القصىىىىير 

ويهىىىىىد  المشىىىىىروع إلىىىىى  الحمايىىىىىة مىىىىى  أ طىىىىىار 

السىىىيوو بهىىىد  تحسىىىي  حالىىىة الىىىري والظىىىرو  

.2019مليو  جنيه، في عام 165.3البيئية، بتكلقة 

تهىىىد  أىىى ه المشىىىروعات إلىىى  حمايىىىة محافظىىىة 

البحىىىىىر األحمىىىىىر مىىىىى  ماىىىىىاطر السىىىىىيوو، وحمايىىىىىة 

المىىواطني  والمىىد  والقىىرى البدويىىة، والمنشىىبت

اء، االستراتيجية، والطرق، وأبراج و طوً الكهربى

.و طوً الغاز

ونتيجىىة للجهىىود التىىي قامىىا بهىىا الدولىىة مىى  أجىىو

ة النهوة بقطاع الموارد المائية والري بمحافظ

البحىىىر األحمىىىر؛ بلىىىغ إجمىىىالي عىىىدد ماكينىىىات الىىىري 

.2019ماكينة عام 42بمحافظة البحر األحمر 

ة نظىىىرلا للظىىىرو  الحاليىىىة والمسىىىتجدات القوميىىى

الااصىىىىة بمشىىىىكلة األمىىىى  المىىىىائي، تىىىىولي الدولىىىىة

واردأىا المصرية اأتماملا بالغلا لتعظيم وتنميىة م

  المائيىىة، وتعمىىو الدولىىة علىى  تشىىجيع المىىزارعي

  عل  استادام نُظم الري الحىديث لمىا تقدمىه مى

نىىات تىىوفير الطاقىىة المسىىتادمة فىىي توليىىد ماكي

الىىىىري، وتحسىىىىي   ىىىىوال التربىىىىة الزراعيىىىىة، ورفىىىىع 

إنتاجيتهىىىىا، وتقليىىىىو القاقىىىىد فىىىىي نظىىىىم الصىىىىر 

الزراعىىىي، وكىىى لك تىىىوفير مسىىىاحات إضىىىافية مىىى  

ي، األراضىىي القديمىىة التىىي كانىىا تسىىتادم كمىىراوٍ

.ومساقيٍ مقتوحة
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حىىر تحظىى  المشىىروعات البيئيىىة فىىي محافظىىة الب

و األحمىىىر بىىىالكثير مىىى  االأتمىىىام والت ييىىىد مىىى  قبىىى

حلىىة الدولىىة، وتبىى و الدولىىة جهىىدلا كبيىىرلا  ىىالو المر

وير الحاليىىىة فىىىي تنقيىىى  الماطىىى  المتكامىىىو لتطىىى

ى منظومىىة إدارة المالقىىات الصىىلبة علىى  مسىىتو

الجمهوريىىىىىىىىىة؛ لتحسىىىىىىىىىي  األوضىىىىىىىىىاع الصىىىىىىىىىحية 

ا للمىىواطني ، والحىىد مىى  معىىدالت التلىىو ، ف ىىلل

.ع  إقامة صناعة وطنية إلدارة المالقات

فىىىىىىي إطىىىىىىار تنقيىىىىىى  البنيىىىىىىة التحتيىىىىىىة لمنظومىىىىىىة 

المالقىىىىات الجديىىىىدة، وتحسىىىىي  عمليىىىىات جمىىىىع 

ونقىىىو المالقىىىات، تىىىم إنشىىىاء  ليىىىة دفىىى  صىىىحي 

لزيىادة معىدالت 2020بمنطقة الغردقة فىي عىام 

ي  الىىتالل النهىىائي ايمىى  مىى  النقايىىات، وتحسىى

عمليىىىات الجمىىىع والنقىىىىو، وفىىىي العىىىىام ذاتىىىه تىىىىم 

إنشىىىىىاء  ليىىىىىة دفىىىىى  صىىىىىحي بمنطقىىىىىة سىىىىىقاجا 

ومنطقىىة مرسىى  علىىم لزيىىادة معىىدالت الىىتالل 

.النهائي ايم  م  النقايات

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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أي لىىىىىىىا مشىىىىىىىروع الحىىىىىىىد مىىىىىىى  االنبعاثىىىىىىىات غيىىىىىىىر 

ي المقصىىودة مىى  الملوثىىات الع ىىوية الثابتىىة فىى

منطقىىة البحىىر األحمىىر و لىىي  عىىد  بالتعىىاو  مىىع 

Persiga، الديوكسىىىيناتتىىىم حصىىىر وجىىىرد مصىىىادر

رق الحى)وتحديىد أكثىر المصىادر أأميىة والقيورنىات

علىىىىى  مىىىىىركة BAT&BEP، وتطبيىىىىىا (المكشىىىىىو 

استرمىىىىىىىىىادي السىىىىىىىىىويي للبتىىىىىىىىىروو كنمىىىىىىىىىوذج 

(. نظرياا فق )

أصىىىىىدرت محافظىىىىىة البحىىىىىر األحمىىىىىر قىىىىىرارلا لمنىىىىىع 

رة اسىىىتادام البالسىىىتيك، وذلىىىك بنىىىاءل علىىى  مىىى ك

( أيبكىىىىا)قىىىىدمتها جمعيىىىىة الحقىىىىاغ علىىىى  البيئىىىىة 

لناتجىىة بىىالبحر األحمىىر؛ للتوعيىىة باأل طىىار البيئيىىة ا

ئىي فىي ع  استادام البالسىتيك على  النظىام البي

محافظىىىىىىىة البحىىىىىىىر األحمىىىىىىىر والتوصىىىىىىىية بحظىىىىىىىر 

اسىىتادامه، وبنىىاءل عليىىىىه تىىم إصىىدار القىىىىىىىىرار رقىىم

.م لمنع استادام البالستيك2019لسنة 167

أوضىىىىحا جمعيىىىىة الحقىىىىاغ علىىىى  البيئىىىىة بىىىىالبحر 

ة أ  القىرار يهىد  إلى  حمايىة الحيىا" أيبكا"األحمر 

ة البريىىة والبحريىىة والحقىىاغ علىى  األنىىواع المهىىدد

تيك بىىىاالنقراة والتىىىي تىىى ثرت بشىىىدة مىىى  البالسىىى

، سىىواء عىى  طريىىا االبىىتالع، أو اال تنىىاق، أو الغىىرق

لثر أو التسىىىمم مىىى  البقايىىىا البالسىىىتيكية ممىىىا يىىى

.بالتبعية عل  صحة اإلنسا 

حيىىث نىىل القىىرار علىى  حظىىر اسىىتادام األكيىىاس 

ء البالسىىتيك بالمحىىاو العاملىىة فىىي مجىىاو الغىى ا

ا وكىىىى لك الصىىىىيدليات، كمىىىىا يحظىىىىر حظىىىىرلا نهائياىىىى

اسىىىىىىىىىتادام األكيىىىىىىىىىاس البالسىىىىىىىىىتيكية واألدوات 

كافىة البالستيك والتي تستادم لمرة واحىدة فىي

  أنشطة المشروبات واألطعمىة مثىو السىكاكي

والمعىىىىىىالا، والشىىىىىىو  البالسىىىىىىتيك، واألكىىىىىىوا ، 

ية واألطباق بالمطاعم، وكى لك المراكىل السىياح

ة بمحافظىىى( اليوميىىىة–النزأىىىة -السىىىقاري )كافىىىة 

البحىىىىىر األحمىىىىىر عىىىىىدا األكيىىىىىاس الثقيلىىىىىة الااصىىىىىة 

ة، كمىا بتجميع القمامة حقا لىا على  البيئىة البحريى

اج يىىنل القىىرار علىى  عىىدم التىىر يل لمصىىانع إنتىى

.األكياس الاقيقة دا و نطاق المحافظة
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ر افرةر خالل السنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا أ  دره التحسدن الكبيدى دت البنية التحتية

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

.عالميًّا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مشدددددددددددددددددددددتر 

إجمىىىالي تكلقىىىة مشىىىروع مزرعىىىة الريىىىا  جنىىىو  

.2018الزعقرانة في يوليو 

110

69.8
فىىي إجمىىالي عىىدد المشىىتركي  بالهىىاتف الثابىىا

.2020محافظة البحر األحمر بحلوو عام 

242.2
.2020فىىىىي مىىىىبكة الكهربىىىىاء حتىىىى  نهايىىىىة عىىىىام 

ألددددددددددددددددد  

مشددددتر 

84.6%
كة نسىىىىبة األسىىىىر المصىىىىرية المتصىىىىلة بالشىىىىب

.2017العامة لمياه الشر ، وفقلا لتعداد عام 

ماليددددددددددددددددددددددددددددددددددددين

يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورو

ت مليددددددون كيلو وا

فددددددددددي السدددددددددداعة 152
ة إجمىىىىالي كميىىىىة الكهربىىىىاء المسىىىىتهلكة ل نىىىىار

.2020 الو عام 

ألددددددددددددددددد 

خدددددددددددددددددط

وو إجمىىالي سىىعة السىىنتراالت بالمحافظىىة بحلىى

.2020عام 

154.5
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قامىىىا الدولىىىة بنقلىىىة نوعيىىىة فىىىي قطىىىاع الطىىىرق 

قىة والكباري بالمحافظة، ويُعدن ذلىك  طىوة عمال

فىىىي  طىىىة التنميىىىة التىىىي تقىىىوم بهىىىا الدولىىىة فىىىي

ماتلىىىىىىىىف المحافظىىىىىىىىات؛ للحقىىىىىىىىاغ علىىىىىىىى  أروا  

افىات المواطني  وتى مي  سىالمتهم، وتقليىو الكث

ال  المرورية عل  الطىرق القائمىة، وتقليىو اسىته

كة الوقىىود، و قىىن نسىىبة التلىىو ، وتطىىوير مىىب

الطىىىىىىىرق والكبىىىىىىىاري، لتسىىىىىىىهيو حركىىىىىىىة النقىىىىىىىو، 

ا واالنتقىىىاو، وجىىى   االسىىىتثمارات، وتىىىوفير الوقىىى

. والجهد عل  المواطني 

رق في إطار سعي الدولة لرفع كقاءة مبكة الطى

والنقىىىىىىو بكافىىىىىىة المحافظىىىىىىات، افتىىىىىىت  رئىىىىىىيي 

مشىىىىىروع 2016الجمهوريىىىىىة فىىىىىي ديسىىىىىمبر عىىىىىام 

سىىقاجا بمحافظىىة البحىىر / ازدواج طريىىا سىىوأاج 

كيلىىىومترلا، وي ىىىم 180األحمىىىر، الىىى ي يبلىىىغ طولىىىه 

و حىىارتي  فىىي كىىو اتجىىاه، بإجمىىالي أطىىواو بلىىغ نحىى

ر كيلىىىومترلا، وذلىىىك لتزويىىىد مىىىد  البحىىىر األحمىىى360

.بالمنتجات الزراعية م  المحافظات المجاورة

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرع والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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وفىىىىىي إطىىىىىار اأتمىىىىىام الدولىىىىىة بتطىىىىىوير المىىىىىواني 

ظىىىة بالمحافظىىة، تىىىم تطىىوير مينىىىاء نويبىىع بمحاف

البحر األحمىر، ويت ىم  المشىروع إنشىاء محطىة

ألىىىف متىىىر مربىىىع 20ركىىىا  ح ىىىارية علىىى  مسىىىاحة 

مليىىىىىو  راكىىىىىل سىىىىىنوياا 1.7وبطاقىىىىىة اسىىىىىتيعابية 

-صىىىالة وصىىىوو -صىىىالة سىىىقر : )وتشىىىتمو علىىى 

(.سقر ووصوو)صالة درجة سياحية 

وإنشىىىىاء بىىىىرج المراقبىىىىة، وإنشىىىىاء مكاتىىىىل إداريىىىىة 

–بنىو  –أم  مواني –جمار  –جوازات )و دمية 

،وسىىىىىاحات انتظىىىىىار (أسىىىىىواق حىىىىىرة–كافيتريىىىىىات 

 ال  متىىر 103بمسىىاحة ( صىىادر ووارد)الشىىاحنات 

مىىىىىىىىاملة مبىىىىىىىىاني  دميىىىىىىىىة ومظىىىىىىىىالت بطاقىىىىىىىىة 

ألىىىىف مىىىىاحنة سىىىىنوياا، وإنشىىىىاء  150اسىىىىتيعابية 

–ميىاه –ء كهربىا)مبكات البنيىة التحتيىة بالمينىاء 

، (معلومىىىات–اتصىىىاالت –حريىىىا –صىىىر  صىىىحي 

ألىىف  متىىر 150ومىىبكة طىىرق وسىىاحات بمسىىط  

ة مربىىىع، ومنظومىىىة إلكترونيىىىة بالمينىىىاء، ومنطقىىى

ي لسىىىىيارات التربيتىىىىك، وأسىىىىوار، وبوابىىىىات، ومبىىىىان

متىىىر 300 دميىىىة، ومحطىىىة تحليىىىة ميىىىاه بطاقىىىة 

ت مكعىل فىىي اليىوم، ومنظومىىة مراقبىة بالكىىاميرا

مليىىىو  جنيىىىه، وتىىىم 400لتىىى مي  المينىىىاء، بتكلقىىىة 

ميىة؛ تطوير الميناء ليصب  م  أأم المواني العال

رة نظرلا لموقعه الجغرافىي، وجى   السىق  الكبيى

العالميىىىة، وتقليىىىو زمىىى   ىىىروج ود ىىىوو السىىىق ، 

واسىىتيعا  الزيىىادة المتوقعىىة فىىي حركىىة الركىىا 

.  والسيارات والتجارة

اء تطوير ميناء الغردقىة، يت ىم  المشىروع إنشى

أمتىىىار، 10متىىىرلا وعمىىىا 340رصىىيف بحىىىري بطىىىوو 

 ال  8وإنشىىاء محطىىة ركىىا  ح ىىارية بمسىىاحة 

طوابىىىىا بطاقىىىىة اسىىىىتيعابية     3متىىىىر، مكونىىىىة مىىىى  

ة صىىىال: )ألىىىف راكىىىل سىىىنوياا وتشىىىتمو علىىى 700

ر، سقر، وصالة وصوو، ومركز تجاري، وصالة سىق

جمىار  )ووصوو دا لىي، ومكاتىل إداريىة و دميىة 

أسىىىواق –كافيتريىىىات –بنىىىو  –أمىىى  –جىىىوازات –

، تىىىم إنشىىىاء محطىىىة انتظىىىار  ارجيىىىة لمنىىىع (حىىىرة

.تكدس الركا  في محي  الميناء
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كمىىىا ي ىىىم المينىىىاء مبنىىى  إدارة، ومبنىىى   ىىىدمات 

محطىىىىىة الركىىىىىا ، والمسىىىىىجد، ومىىىىىبكات البنيىىىىىة 

، وأسىىىوار (معلومىىىات–ميىىىاه –كهربىىىاء )التحتيىىىة 

ة وبوابىىات وسىىاحات، وإنشىىاء منظومىىة إلكترونيىى

متىىىر 200بالمينىىىاء، ومحطىىىة تحليىىىة ميىىىاه بطاقىىىة 

ات مكعل في اليوم، ومنظومىة مراقبىىىة بالكىامير

مليىىو  جنيىىه؛ وذلىىك 222لتىى مي  المينىىاء بتكلقىىة 

بهىىىىىىد  فىىىىىىت   طىىىىىىوً جديىىىىىىدة لزيىىىىىىادة أعىىىىىىداد 

.السائحي ، وتنشي  حركة السياحة

البحىىىىر / كمىىىىا تىىىىم تنقيىىىى  ازدواج طريىىىىا الصىىىىعيد 

مليىىىو  61.5كيلىىىومترلا بتكلقىىىة 22األحمىىىر بطىىىوو 

حدربىىىىةرأس / جنيىىىىه، وتىىىىم رصىىىىف طريىىىىا حاليىىىىل 

.مليو  جنيه29كيلومترلا وبتكلقة 29بطوو 

مرسىى  علىىم؛ تىىم / مشىىروع ازدواج طريىىا سىىقاجا 

، يبلىىىىغ طولىىىىه2019تنقيىىىى  المشىىىىروع فىىىىي فبرايىىىىر 

حارة، ويُعىدن أى ا 2أمتار، 9.2كيلومترلا وعرة 195

المشروع اسىتكماال لاطىة ازدواج طريىا سىاحو

البحىىىر األحمىىىر، حيىىىث سىىىبا إنهىىىاء ازدواج الطريىىىا 

.كيلومترلا جنو  مدينة سقاجا15لمسافة 

وقىىا ولتسىىهيو النقىىو التجىىاري البىىري، وتىىوفير ال

مىى  والجهىىد فىىي نقىىو الب ىىائع وتحريىىك الب ىىائع

ي مكا  إل    ر بسهولة وسىرعة كبيىرة، ممىا يىلد

  بىىدوره إلىى  انتشىىار السىىلع فىىي أجىىزاء ماتلقىىة مىى

/ جا تىم افتتىا  مشىروع ازدواج طريىا سىقا. البالد

، وتم تطوير وتوسىعة الطريىا2015قنا في يونيو 

أمتىىار وحىىارتي  10كيلىىومترلا بعىىرة 40لمسىىافة 

.لكو اتجاه

ريىة في إطار  طة الدولة لرفىع كقىاءة المىواني الب

وتقديم أف و  دمىة للقىادمي  والمغىادري  مى 

 اللهىىا، ولتعبىىر عىىى  مكانىىة مصىىىر الح ىىارية فىىىي

محيطهىىا العىىالمي، تىىم تطىىوير مينىىاء طابىىا البىىري

.مليو  جنيه40، بتكلقة 2018في سبتمبر 
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طا ويُعىىىدن المينىىىاء بوابىىىة مصىىىر الشىىىرقية للمنىىىا

–دأىىىىل –مىىىىرم الشىىىىي  )السىىىىياحية فىىىىي مىىىىد  

لمينىىىاء ، حيىىىث تىىىم تطىىىوير البنيىىىة التحتيىىىة ل(نويبىىىع

ألىىف متىىر مربىىع، 27تطىىويرلا مىىامللا علىى  مسىىاحة 

ري كما مملا أعمىاو التطىوير صىالة الوصىو البى

.والمباني اإلدارية

مشىىروع محطىىة انتظىىار  ارجيىىة بمينىىاء الغردقىىة 

، حيىىىىث تىىىىم تاصىىىىيل محطىىىىة 2018فىىىىي مىىىىارس 

انتظىىىىىار للركىىىىىا  تابعىىىىىة لمينىىىىىاء الغردقىىىىىة علىىىىى  

ألىىىىف متىىىىر بمحافظىىىىة البحىىىىر األحمىىىىر 23مسىىىىاحة 

ني بموجىل بروتوكىوو بىي  المحافظىة وأيئىة مىىوا

البحىىىىر األحمىىىىر؛ إلنشىىىىاء منطقىىىىة انتظىىىىار  ارجيىىىىة 

و وصىو/ كاملة الادمات لادمة المترددي  سقر 

مىى  جميىىع المحافظىىات، وت ىىم المحطىىة مبنىى  

متىىىرلا ومظلىىىة 765إدارياىىىا، وفنىىىدقلا علىىى  مسىىىاحة 

متىىىرلا ومجموعىىىة 1440أتوبيسىىىات علىىى  مسىىىاحة 

محىىىىىىىىىالت، ومطىىىىىىىىىاعم تيىىىىىىىىىك أواي، ومسىىىىىىىىىرحلا، 

. وسوقلا  ارجياا

ير مشىىروع تطىىوير مينىىاء سىىقاجا البحىىري فىىي ينىىا

ألىىف متىىر 100، حيىىث تىىم تاصىىيل مسىىاحة 2017

مربىىىىع بمحافظىىىىة البحىىىىر األحمىىىىر لصىىىىال  تطىىىىوير 

ير    المينىىىاء لتصىىىب  مسىىىاحة المينىىىاء بعىىىد التطىىىو

، وتىىىىم %185ألىىىىف متىىىىر مربىىىىع بزيىىىىادة قىىىىدرأا 825

تاطىىي  أىىى ه المسىىاحة الم ىىىافة وتصىىىميمها 

مىىزودة( وارد–صىىادر )لتكىىو  سىىاحات للشىىاحنات 

يىىة، بمبىاني الاىىدمات األمنيىىة، والجمركيىىة، والمرور

.والموازي 

أىىى ا وقىىىد قامىىىا الدولىىىة بتطىىىوير قطىىىاع النقىىىو 

تىىىىىم 2016والطىىىىىرق بالمحافظىىىىىة؛ فقىىىىىي مىىىىىارس 

ي سوأي  للمسىاأمة فى/ إنشاء طريا مالتي  

  زيىىادة التبىىادو التجىىاري بىىي  مصىىر والسىىودا  مىى

قىىو  ىىالو منقىى  سىىوأي  البىىري، وتيسىىير حركىىة الن

ا  البىىري للنىىاقالت التجاريىىة القادمىىة مىى  السىىود

كيلىىىىىومترلا 195وإليهىىىىىا، ويمتىىىىىد الطريىىىىىا بطىىىىىوو 

أمتىار، فىي اتجىاأي  بواقىع حىارة مروريىة 8وعرة 

. لكو اتجاه
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،  "مطىار بىرنيي الىدولي"، تم افتتىا  2020في يناير 

 ال  متىىىىر 3.7والىىىى ي يتكىىىىو  مىىىى  ممىىىىر بطىىىىوو 

متىىىىىرلا، وتُرمُىىىىىك مىىىىىدني يسىىىىىع نحىىىىىو                60وعىىىىىرة 

راكىىل فىىىي 600طىىائرات، وصىىالة ركىىىا  بسىىعة 8

متىىىىىىىرلا             58السىىىىىىىاعة، وبىىىىىىىرج للمراقبىىىىىىىة بارتقىىىىىىىاع 

ة كبىرى؛ منش ل فنياا وإدارياا و ىدمياا، ولىه أأميى47و

نظىىىىرلا لمىىىىا تتمتىىىىع بىىىىه أىىىى ه المنطقىىىىة مىىىى  ثىىىىراء 

لىى  بالمقاصىىد السىىياحية وتميزأىىا بموقىىع فريىىد ع

. ساحو البحر األحمر

طة تلعل المطارات دورلا جوأرياا ف  ج   األنشى

االقتصىىىىىىىادية واالسىىىىىىىتثمارية المبامىىىىىىىرة وغيىىىىىىىر 

يىدة، المبامرة إل  المناطا سواء النائيىة أو الجد

ادية، وتسىىهم فىىي تطىىىوير وتنميىىة البيئىىة االقتصىىى

.واالجتماعية، والثقافية، والسياحية

فىىىىي ذات السىىىىياق، تىىىىم تطىىىىوير مطىىىىار الغردقىىىىة 

، ويقىىىىع 2014الىىىىدولي بالمحافظىىىىة فىىىىي ديسىىىىمبر 

لى  مبن  الركا  الجديىد بمطىار الغردقىة الىدولي ع

طوابىا، 4ألف متر مربع ومكىو  مى  93مساحة 

السىىىتالم " سىىىيور"9الطىىىابا األوو يشىىىتمو علىىى  

الحقائىىىىل لماتلىىىىف طىىىىرازات الطىىىىائرات، ودائىىىىرة 

للتقتىىىىىىىيش " كىىىىىىىونتر"6جمركيىىىىىىة مىىىىىىىزودة بعىىىىىىدد 

الجمركىىىىي وأسىىىىواق حىىىىرة، وصىىىىالة للمسىىىىتقبلي 

.وكافيتيريات

كمىىا أ  تطىىوير مطىىار الغردقىىة ياىىدم العديىىد مىى  

، المقاصد األ رى مثىو الجونىة، وسىهو حشىيش

رة وسىىقاجا، والقصىىير، وسيسىىهم فىىي زيىىادة القىىد

ر مىىى  االسىىىتيعابية للمطىىىار ليسىىىتقبو عىىىددلا أكبىىى

دمات السائحي  والمسافري ، وتوفير أف و الا

ة المقدمىىة للمسىىافري ، وضىىما  اسىىتمرار الحركىى

نىىة باإلضىىافة إلىى  أأميىىة مدي.السىىياحية إلىى  مصىىر

الغردقىىىىىة؛ حيىىىىىث إنهىىىىىا تعىىىىىد مىىىىى  أكثىىىىىر المىىىىىد  

.السياحية المصرية ج بلا للسائحي 
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مىىى   ىىىالو تلىىىك الجهىىىود الااصىىىة بالتوسىىىع فىىىي 

إنشىىىاء ورصىىىف طىىىىرق جديىىىدة وتطىىىوير المىىىىواني 

بمحافظىىة البحىىر األحمىىر، مىىهدت أطىىواو الطىىرق 

وحتىىى  2014/2013المرصىىىوفة  ىىىالو القتىىىرة مىىى  

دد زيادة كبيرة، باإلضىافة إلى  زيىادة عى2020/2019

.المركبات المُر صة بالمحافظة

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

7.1

8.0

2014/2013 2020/2019

أاوال الطرق المر وفة بالمحافظة 

(2020/2019–2014/2013)خالل عامي 

(أل  كيلومتر)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

55.2

96.9

2014 2020

رخصة بالمحافظة  عدد المركبات الم 

2020و2014خالل عامي 

(أل  مركبة)
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ا  وفي إطار تنقي   طة الدولة نحىو تحقيىا أأىد

فير  ارطة الطريا التي تسع  م   اللها إل  تىو

الاىىىىىىدمات للمىىىىىىواطني  علىىىىىى  مسىىىىىىتوى كافىىىىىىة 

القطاعىىىات فىىىي الدولىىىة باإلضىىىافة إلىىى  أأىىىدافها 

ر التىي السياسية في الوصوو إلى  حالىة االسىتقرا

تمكىىى  الدولىىىة مىىى  جىىى   االسىىىتثمارات وتىىىوفير 

فىىرل العمىىو للشىىبا  واسىىتئنا  دورا  عجلىىة

  العمو م  جديد في المجتمع تم افتتا  عدد م

المشىىىىىروعات الجديىىىىىدة فىىىىىي مجىىىىىاو االتصىىىىىاالت 

وتكنولوجيىىىىىىا المعلومىىىىىىات والبريىىىىىىد بمحافظىىىىىىة 

. البحر األحمر

، بلىىىىىىىغ عىىىىىىىدد السىىىىىىىنتراالت 2020بحلىىىىىىىوو عىىىىىىىام 

ة سنتراللا، وبلغا سع13بمحافظة البحر األحمر 

ألىىىىىىىىف  ىىىىىىىى ، وبلىىىىىىىىغ عىىىىىىىىدد 154.5السىىىىىىىىنتراالت 

ألىىف مشىىتر ، 69.8المشىتركي  بالهىىاتف الثابىا 

افظىىة كمىىا تبلىىغ نسىىبة مسىىتادمي اإلنترنىىا بمح

.2020/2019عام % 58.3البحر األحمر 

ة تىم االنتهىاء مى  المرحلىة األولى  لرقمنىأ ا وقد 

وميكنة المااز  بديوا  عام المحافظة، وسىو 

فير تساأم  عملية ميكنة ورقمنة اإلدارات في تىو

الوقىىىىا والجهىىىىد، وتىىىىوفير قاعىىىىدة بيانىىىىات كاملىىىىة 

عة تتناقلها األجيىاو، كمىا أنهىا سىتعمو على  سىر

قاء إنجاز األعماو وتحقيا الدقة، والكقاءة، واالرت

بالقطىىىىىىىىىاع اإلداري فىىىىىىىىىي كافىىىىىىىىىة الملسسىىىىىىىىىات 

.بالمحافظة

وتُعىىىىدن محافظىىىىة البحىىىىر األحمىىىىر، ثىىىىاني محافظىىىىة 

تنتهىىىىىي مىىىىى  أىىىىى ة المنظومىىىىىة بعىىىىىد محافظىىىىىة 

ة بورسىىعيد، حيىىث تىىم اإلنتهىىاء مىى  ميكنىىة ورقمنىى

رصىىىىيد أوو مىىىىدة بىىىىإدارة الماىىىىاز ، وجىىىىار العمىىىىو 

صىىر  بالمرحلىىة الثانيىىة التىىي تشىىمو اإلضىىافة وال

والجىىرد الربىىع سىىنوي والجىىرد السىىنوي، كمىىا يىىتم

العمىىىىو علىىىى  تطبيىىىىا أىىىى ة المنظومىىىىة بىىىىإدارة 

الشىىلو  الماليىىة وكىى لك إدارة مىىلو  العىىاملي 

.بديوا  عام المحافظة

ا االتصةةةةةةةاالت وتكن ل  يةةةةةةة

المعل مات

"
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مجتمىع "وأطلقا محافظىة البحىر األحمىر مبىادرة 

بالتعىىىىىىاو  مىىىىىىع وزارة االتصىىىىىىاالت " رقمىىىىىىي ا مىىىىىى 

وتكنولوجيىىىىا المعلومىىىىات، وتهىىىىد  ا لىىىى  تمكىىىىي 

جميىىع فئىىات المجتمىىع المصىىري مىى  االسىىتادام

مايىىىىة اال مىىىى  لال نترنىىىىا، والتعىىىىرن  علىىىى  كيقيىىىىة ح

ع البيانىىىات الشاصىىىية والاصوصىىىية مىىىع االطىىىال

.عل  العلوم الحديثة للبيانات، والبرمجة

ولىىىىة وتىىىىااتي المبىىىىادرة تزامنلىىىىا مىىىىع اسىىىىتراتيجية الد

المصىىىىرية للتحىىىىوو الرقمىىىىي لكافىىىىة مواسسىىىىات

ة الدولىىىىة، وفىىىىي  ىىىىو انتشىىىىار الجىىىىرائم اال لكترونيىىىى

والقرصىىىىنة وا تىىىىراق البيانىىىىات ووجىىىىود تهديىىىىدات 

وتحىىىديات جسىىىيمة نحىىىو تىىىاامي  قواعىىىد البيانىىىات

الااصىىىىة بىىىىالمواطني  بكافىىىىة قطاعىىىىات الدولىىىىة،

وكىىىىىى لك ضىىىىىىرورة ا لمىىىىىىام المىىىىىىواط  بالمعرفىىىىىىة 

ة ااثنىىاء االاساسىىية نحىىو تىىاامي  البيانىىات الشاصىىي

التعامىىىو مىىىع المواقىىىع اال لكترونيىىىة مثىىىو مواقىىىع

. التجارة اإللكترونية والدفع اال لكترون 

سىاحة تم افتتا  مكتل بريد مدينة سىقاجا على  م

متىىىىىىر مربىىىىىىع، لتقىىىىىىديم  دماتىىىىىىه الماتلقىىىىىىىة 200

ع للمىىىواطني  واألأىىىالي بالمدينىىىة، سىىىيقدم جميىىى

افة الادمات المالية والبريدية والحكوميىة، باإلضى

إلىىى  جميىىىع الاىىىدمات المسىىىتحدثة، مثىىىو  دمىىىة 

ميىىاه، سىىداد فىىواتير التليقىىو  األرضىىي، وفىىواتير ال

.والغاز، وتحصيو فواتير الكهرباء

دعم كما تم طر  إنشاء القرية ال كية بالغردقة لى

  وتنميىىىة التكنولوجيىىىا وملسسىىىات األعمىىىاو علىىى

. الصعيدي  المحلي واإلقليمي

مو إنشاء القرية ال كية بمدينة الغردقىة بمىا يشى

ملىىي مراكىىز تىىدريل فنيىىة متاصصىىة للتىىدريل الع

ة، والت أيىىىو لسىىىوق العمىىىو والتجىىىارة  اإللكترونيىىى

وأفىىىىىىىىىرع لشىىىىىىىىىركات تكنولوجيىىىىىىىىىا المعلومىىىىىىىىىىات 

بيىىا واالتصىىاالت، ومركىىز للبحىىو  العلميىىة والتط

العملىىىىىىىىىىي والتطىىىىىىىىىىوير لالبتكىىىىىىىىىىارات العلميىىىىىىىىىىة 

واال تراعىىىىىات، وكليىىىىىة علىىىىىوم الحاسىىىىىل، ومركىىىىىز 

.البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
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، يُعىىدن "2022إعىىال  الغردقىىة مدينىىة   ىىراء فىىي "

هى ا تىم التوجه الرئيي ال ي تتبناه المُحافظة، ول

إطىىىىىىالق منظومىىىىىىة لعمىىىىىىو دراسىىىىىىات لقيىىىىىىاس 

انبعاثىىىىىىىىات ثىىىىىىىىاني أكسىىىىىىىىيد الكربىىىىىىىىو  وتحديىىىىىىىىد 

المسىىىىىاحات الا ىىىىىراء التىىىىىي تحتاجهىىىىىا المدينىىىىىة 

فظىة للق اء عل  تلك االنبعاثىات، وتسىع  محا

البحىىىر األحمىىىر إلىىى  إعىىىال  مدينىىىة الغردقىىىة مدينىىىة 

عىىىىىى  طريىىىىىىا زيىىىىىىادة 2022  ىىىىىىراء فىىىىىىي نهايىىىىىىة 

.المساحات الا راء بها

م وبموجل ذلك، أصدر رئيي الجمهورية قرارلا رق

بتاصىىىيل قطىىىع مىىى  األراضىىىىي : 2021لسىىىنة 9

المملوكىىىىىىىة للدولىىىىىىىة ملكيىىىىىىىة  اصىىىىىىىة، ببىىىىىىىرنيي 

بمحافظىىة البحىىىر األحمىىىر، لصىىىال  وزارة الكهربىىىاء

والطاقىىىىة المتجىىىىددة، السىىىىتادامها فىىىىي إقامىىىىة 

.محطات محوالت كهربائية

لسىىنة 2215كمىىا أصىىدر رئىىيي الىىوزراء قىىرارلا رقىىم 

بالموافقىىة علىى  إعىىادة تاصىىيل مسىىىاحة         2015

كيىة فدانلا م  األراضي المملوكة للدولة مل621.4

، محافظىىة البحىىر األحمىىر- اصىىة بمدينىىة سىىقاجا 

دة لصىىال  أيئىىة تنميىىة واسىىتادام الطاقىىة الجديىى

والمتجىىىىددة؛ السىىىىتادامها فىىىىي إقامىىىىة محطىىىىة 

-ممسىىىىىية لتوليىىىىىد الكهربىىىىىاء بمدينىىىىىة سىىىىىقاجا 

.محافظة البحر األحمر بنظام حا االنتقاع

وأقامىىىىا الدولىىىىة عىىىىددلا كبيىىىىرلا مىىىى  المشىىىىروعات 

الااصىىىىة بقطىىىىاع الطاقىىىىة فىىىىي محافظىىىىة البحىىىىر 

:األحمر يتمثو أبرزأا في

تقىىع محطىىة مشىىروع محطىىة طاقىىة جبىىو الزيىىا، 

بىىىىىالكيلو          " جبىىىىىو الزيىىىىىا"طاقىىىىىة الريىىىىىا  الجديىىىىىدة 

  بمنطقة جبو الزيا جنو  مدينة رأس غار118

ة كيلىىومتر مربىىع، وتُعىىدن المحطىى100علىى  مسىىاحة 

  م  أكبر محطىات العىالم فىي توليىد الكهربىاء مى

حيىىىىىث المسىىىىىاحة وعىىىىىدد التوربينىىىىىات والقىىىىىدرات 

هىا              بالتوربينىاتالمولدة م  المحطة، ويبلىغ عىدد 

.توربينة300

الك ربةةةةةةةةةةةةةةةاء والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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و مشروع مزرعة الريا  جنىو  الزعقرانىة، فىي يوليى

ا، كيلومترلا مربعل120، تبلغ مساحة المحطة 2018

ميجىىىىاوات، أي ثلىىىىث مىىىىا ينتجىىىىه السىىىىد 554تنىىىىت  

ريقيىا العالي، وتُعدن ثىاني أكبىر محطىة فىي مىرق إف

ميجىاوات، 580بعد محطة جبو الزيىا التىي تنىت  

.ماليي  يورو110وبلغا تكلقة المشروع 

محطىىىىىات كهربىىىىىاء متنقلىىىىىة 5مشىىىىىروع إنشىىىىىاء 

، ويتميىىز 2020بمحافظىىة البحىىر األحمىىر فىىي يونيىىو 

المشىىىىىروع بتقىىىىىديم محطىىىىىات فرعيىىىىىة متحركىىىىىة 

ت لتمكىىىي  الشىىىركة المصىىىرية لتحريىىىك المحطىىىا

و المتنقلة م  مكىا  إلى    ىر، مقسىمة على  النحى

  علىم محطتي  ببرنيي ومحطتي  بمرس)التالي

، بلغىىىىىىا التكلقىىىىىىة الكليىىىىىىة(ومحطىىىىىىة بالقصىىىىىىير

.مليو  جنيه179للمشروع نحو 

ارة      وقىىد بلغىىا كميىىة الكهربىىاء المسىىتهلكة ل نىى

، 2020مليىىىىو  كيلىىىىووات فىىىىي السىىىىاعة عىىىىام 152

ناعة وبلغا كمية الكهرباء المستادمة في الصى

وزاد عىىىىىىدد . مليىىىىىىو  كيلىىىىىىووات فىىىىىىي السىىىىىىاعة79

ألىىىىف 242.2المشىىىىتركي  بالكهربىىىىاء، حيىىىىث بلىىىىغ 

ألىف مشىتر  177.3مقارنىة بىى 2020مشتر  عىام 

.2014عام 

177.3

242.2

2014 2020

باء  تطور عدد مشتركي ىبكة الك ر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(أل  مشتر )

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: المصدر 
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المىىىاء سىىىر الحيىىىاة، وحيثمىىىا وجىىىدت الميىىىاه وجىىىد 

نىىا التعميىىر، والبنىىاء، واالسىىتقرار، والتقىىدم، مىى  أ

ياجىىىات تسىىع  الدولىىة بشىىىت  السىىبو لتىىوفير احت

المىىىىىواطني ، والسىىىىىير باطىىىىى  سىىىىىريعة لتنقيىىىىى 

.مشروعات عمالقة يشعر بها المواط 

مى  مهدت المحافظة القترة األ يرة تنقي  عدد

المشةةةةةةروعات التنم يةةةةةةة والخدميةةةةةةة تتعلةةةةةةق 

.بمشروعات مياه الشر  والصر  الصحي

، أقامىىا الدولىىة عىىدة ففةةي قطةةاا ميةةاه الشةةر 

:  مشروعات، والتي م  بينها

تىم إنشىاؤأا مشروع محطة تحلية الشالتي ، ▪

، وتصىىىىو الطاقىىىىة اإلنتاجيىىىىة 2021فىىىىي يوليىىىىو 

ا إلى  لمحطة تحليىة الشىالتي  بعىد توسىعاته

. ال  متر مكعل يومياا9

حة ويهد  المشىروع إلى  تىوفير الميىاه الصىال

اليىة للشر  ألأالي مدينة الشىالتي  بجىودة ع

.وبصقة مستمرة

إنشىىىاء محطىىىة تحليىىىة ميىىىاه البحىىىر لمنطقىىىىة ▪

، ويهىىد  2020ينىىاير بىىرنيي، تىىم تنقيىى أا فىىي 

المشىىىروع إلىىى  تحليىىىة ومعالجىىىة ميىىىاه البحىىىر 

تبلىىىىىغبقاعىىىىىدة بىىىىىرنيي العسىىىىىكرية بطاقىىىىىة 

 ال  متىىىىىىىر مكعىىىىىىىل يومياىىىىىىىا باسىىىىىىىتادام 3.4

تكنولوجيىىىىىىىا حديثىىىىىىىة فىىىىىىىي تحليىىىىىىىة ومعالجىىىىىىىة 

.مياه البحر

اه كمىىا تىىم إنشىىاء محطىىة اليسىىر لتحليىىة الميىى▪

حليىىة بالغردقىىة، والتىىي تُصىىنف كىى كبر محطىىة ت

فىىىىىىىي الشىىىىىىىرق األوسىىىىىىى  وإفريقيىىىىىىىا بتكلقىىىىىىىة         

.  مليو  جنيه835

ألف متر مربىع 75وتقع المحطة عل  مساحة 

عل  ماطم البحىر 2017تم إنشاؤأا في يونيو 

األحمىىىر بجىىىوار مينىىىاء الغردقىىىة البحىىىري، حيىىىث 

زء منهىا تتكو  م  جزئي  رئيسيي  ينت  كو ج

ألىىىىف متىىىىر مكعىىىىل مىىىى  الميىىىىاه الصىىىىالحة 40

.للشر 

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاه الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الصةةةةةةةةةةةةةحي

"
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، فلىىىم تتىىىوا َ عةةة  قطةةةاا الصةةةر  الصةةةحيأمىىىا 

ه الدولىىىة فىىىي مشىىىروعات الصىىىر  الصىىىحي وبنيتىىى

ا التحتيىىة، ومىى  أبىىرز المشىىروعات التىىي قامىىا بهىى

الدولىىىة محطىىىة رفىىىع الصىىىر  الصىىىحي بمنطقىىىة 

تىىم افتتىىا  محطىىة رفىىع 2019األحيىىاء، فقىىي ينىىاير 

الصىىىر  الصىىىحي لوحىىىدات اإلسىىىكا  االجتمىىىاعي 

بمنطقىىىة األحيىىىاء مىىىماو مدينىىىة الغردقىىىة التىىىىي 

 ال  وحىىىدة سىىىكنية بالمنطقىىىة، 10تاىىىدم حىىىوالي 

طلمبىىىىات، كمىىىىا تاىىىىدم منىىىىاطا مبىىىىار 4وبهىىىىا 

.، وعمارات اإلسكا  االجتماعي14، و13، و12، و11

كمىىىا تىىىم إنشىىىاء محطىىىة صىىىر  صىىىحي القصىىىير 

( مىىىبكات، و طىىىوً طىىىرد، ومحطىىىة المعالجىىىة)

مليو  جنيىه، وكى لك محطىات 320بتكلقة بلغا 

ة بلغىا ومبكات الصر  الصحي بسقاجا بتكلقى

.  مليو  جنيه260

تىىىم إنشىىىاء محطىىىات ومىىىبكات الصىىىر  الصىىىحي 

ماليىىىىىي  جنيىىىىىه، وتىىىىىم 210بتكلقىىىىىة ( رأس غىىىىىار )

، وتىىم توصىىيو 2020االنتهىىاء مىى  المشىىروع عىىام 

ينىة مرافا الصر  والمياه ل سىكا  القىومي بمد

مليىىىو ، وتىىىم 27الغردقىىىىة ورأس غىىىىىار  بتكلقىىىىىىة 

. 2019االنتهاء م  المشروع عام 

وفىىي ضىىوء الجهىىود التىىي تقىىوم بهىىا الدولىىة فىىىي

قطىىىىىىىىاع ميىىىىىىىىاه الشىىىىىىىىر  والصىىىىىىىىر  الصىىىىىىىىحي 

بالمحافظىىىىىىة، بلغىىىىىىا نسىىىىىىبة األسىىىىىىر المصىىىىىىرية 

% 84.6المتصلة بالشىبكة العامىة لميىاه الشىر  

.2017وفقلا لتعداد عام 

وتحىىرل الدولىىة علىى  تسىىاير كافىىة الجهىىود مىى  

ي أجو تطوير قطاع مياه الشر  والصر  الصىح

علىىىى  مسىىىىتوى الجمهوريىىىىة بصىىىىقة عامىىىىة وفىىىىي 

و  محافظة البحر األحمىر بصىقة  اصىة بمىا يشىم

اه رفىىع مسىىتوى معيشىىة المىىواطني ، وتىىوفير ميىى

نية نظيقة نقية لجميىع المنىازو والوحىدات السىك

فىىىي جميىىىع المنىىىاطا، وإعىىىادة االسىىىتادام ايمىىى  

هىىا لميىىاه الصىىر  الصىىحي، بىىدللا مىى  الىىتالل من

قادة كما كا  يتم سابقلا، مى  أجىو تعظىيم االسىت

.م  الموارد المائية
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