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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعي  االعتةار نأم ال اوجم ني مركز فكر مصري آتر ت2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   م ي نتن 

ا ل نا المعيار .تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

  لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي حيـجاء  نا التقرار

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





اة طالــج ج ــود الةنــاء والتنميــل جميــع منــاحم الحيــ

فـــم مصـــر بـــا ا ـــتاناء لتحقيـــق  ـــمف محـــمدي  ـــو 

تعظــيم اــمرة المولــل فــم كافــل المجــاالت مــ  نجــ  

تغييــــــر الوااــــــع وبنــــــاء ايأيــــــاء  ــــــعي ا لحا ــــــر 

.وميتقة  نف   لمصر وللمصراي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ر نكتوبر ذكرا أصالندوة التثقيفية بمناسبة 

2021أكتوبر 06



رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

فم فعاليل وطاق تقرار األمم المتحمة للتنميل الةترال

2021سبتمبر 14|2021مصر لعا  

ـــ  اليـــو  ميـــعلل التعـــافم األ ت ـــر وء المولـــل المصـــرال تتةنه

تةنِّـم  وودما  الةعم الةيئم فم متـروعات التنميـلي ف ـل ا عـ 

التحـــوي الرامـــمي والميكنـــل الخا ـــل لجميـــع الخـــممات التـــم

تقمم اي م  منطلق وامـاء الحكومـل نء  ـنا  ـو الميـتقة  

.الني أطمح بم لكافل المواطني 





هااا ماا . ايقينًا، لو تعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا أووات العمارال لنا ال سا اال المادل و بيداة بايو الاد ي

وير  فاعة  افا  الاهاااوي، الااي يُعاد أااد اااوة النهلاة الع مياة و اباد التنا/ أوصا ا به المفنر المصري

، "خايص باا يزتخ يص اإلبريز فاي ت "في مصر والعالم العربي خيل القرل التاس  عشر، في مؤلْفه األشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا والمغاازه هنااا أ ااه . 1834الصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  وبعد عقوو زمنية طوي ة مرت خيلها مصر بالنثير من اال تصا ات، وصمدت ل عديد من التحاديات

ي الحرية شعب مصر العظيم التا يخَ مرتين خيل أعوا  ا ي ة؛ تا ة عندما ثا  ضد الفداو وطالب بحقه ف

ا َ ، فثابوطنيتاه، وتا ة أخره عندما تمدك بهويته وتحصان 2011يناير 25والنرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يو يو 30ضد اإلاصاء، والرجعية، والفنر الظيمي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  ال/ وبعد فترة اُنم ا تقالية امتدت ارابة العا ، تولى خيلها الديد المدتشا 

ة اال تقالياة بمناسابة اختتاا  الفتارة الرباساي-مؤاتًا لجمهو ية مصر العربية، ام ل ك ماات خااباه األخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاة با ل "األما  فاي الغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  األ بعااء الموافا  

 ، لنان ، وإل كا ل أ ضه مخلبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعا  الغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  أ ض باايوي سااتعوو ساامراء ب ااول النياا ، خلااااراء ب ااول أ صااال الزيتاااول، سااماؤها صااافيةً، تبعاا  ب

.النجا  واألم ، وومًا كما كا ل

ة، طالاب عبد الفتا  الديداي  باساة جمهو ياة مصار العربيا/ ، م  تولِّي الديد الربيس2014يو يو 8وفي 

ل الحاا  ، و دااتظ  فيااه بظاايلبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم المصااريين أل يُعينااوه بقااوة 

فاار  والعاادل والعاايك النااريم، و تنداام فيااه  يااا  الحريااة وااللتاازا ، و  مااس فيااه المداااواة وتنااافؤ ال

ماار أل فااي يُمناان لأ. وجااووًا اقيقي ااا ووسااتو  اياااة؛ ألل ساافينة الااوطن واااادة، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن الشاعب يدتقيم من طرف وااد؛ كو ه عقدًا اجتماعي ا بين الدولة ممث ة في  بيداها ومؤسدااتها وباي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع ِّ

العمــراء لكاأــج  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعة الاهاااوي،  اباد التناوير فاي العصار الحادي ، والقاول مان)

(1834، الصاو  عا  "تخ يص اإلبريز في ت خيص با يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تاي  صابو ومنا ذلك الحين، بدأت و وب الوطن تحيا مرا ة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المد ية الحديثة ال

داتقب ، إليها جميعًا، م  إو اك وامٍ من اِب  الشعب المصري ب  نا جميعًا   تز  بخا طة طريا  لبنااء الم

ات التاااي يُظ  هاااا اإل اوة والتصاااميم ع اااى العمااا ، والتعااااول المنفاااتل مااا  الجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  العقبااا

.والصعوبات؛ اتى  نعم جميعًا بثما  التنمية

جهاوو؛ ، تلافرت خيلهاا التوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  باوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاة مُداتحقة لشاعب أبايّ

تخااى جمي   بوعها، فعل الدولة المصرية انومة وشاعبًا ال تازال لاديها النثيار مان الاماو  إل جااز أكبار ي

ة  بيداة بيد أل ذلاك يتا اب التوااب لبرهاة؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءات تنمويا. عنال الدماء

.اومةخيل هاه الفترة؛ لتنول عو ًا لنا ع ى استنمال مديرة البناء والنهلة عبر سنوات مديدة ا

ز مصااافى ماادبولي  باايس مج ااس الااوز اء بهاااا الشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات الداايد الاادكتو 

لداانوات المع وماات ووعام اتخااذ القاارا  بتنفياا جهادًا بحثي ااا لتوثيا  أهام إ جاازات الدولااة المصارية خايل ا

تعااول الدب  الماضية، فاي جميا  مناااي التنمياة وع اى مداتوه محافظاات الجمهو ياة كافاةً، وذلاك بال

:ع ى النحو اآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب الجهات والهيئات الحنومية

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااة، بواااا  5كتابًااا يدااتعرض أباارز جهااوو الدولااة ع ااى مدااتوه 23▪

. رافا  والشابناتالتنمية البشرية، والتنمية االاتصاوية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المنا ياة، والم

.كما تم إصدا  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض الجهوو الربيدة ع ى مدتوه المحافظات

ع ى مدتوه كتابًا يتناول الجهوو واإل جازات الربيدة التي تحققل خيل الدنوات الدب  الماضية27▪

.اااعًا تنموي ا المُحدوة س فًا23جمي  المحافظات، تغاي الا 

اعااات ألهاام مااا اققتااه الدولااة ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان القات خيصاايةكتابااال يُقاادِّمال صااو ة إجماليااة ▪

. التنموية والمُحافظات، بالتركيز ع ى مؤشرات األواء الربيدة

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هااااا المقاااا ، كاااال لزامًاااا ع يناااا أل  ُؤكاااد أل 

 ى أكثر ، يُظ  ه اإلعيل العالمي لحقوق اإل دال، والاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

، بمااا فااي ذلااك الحاا  فااي الحياااة وول تمييااز، واقااوق الافاا ، والحاا  فااي الغااااء)اقًااا لس دااا ية 13ماان 

هااا ت ااك الحقااوق التااي تدااتند إلي(. واقااوق األشااخا  ذوي الهماام وول تمييااز، وامايااة الحياااة الخاصااة

التاي تُمثِّا  وعاوة عالمياة ل عما  مان أجا  " 2030أهاداف التنمياة المداتدامة "األهداف اإل مابية األممياة 

رجمتهاا القلاء ع ى الفقر، واماية كوكب األ ض، وضمال تمتُّا  جميا  األفاراو بالداي  واالزوهاا ، تمال ت

.هدفًا أممي ا ت تز  مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، و ؤيتهااا 2014اتصااالًا، ااماال الدولااة المصاارية بترجمااة هاااه الحقااوق فااي وسااتو ها الااوطني الصاااو  عااا  

ميااة ، والتااي تعنااس الخاااة االسااتراتيجية طوي ااة المااده؛ لتحقياا  مباااو  وأهااداف التن2030المدااتقب ية 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك الرؤياة، أط قال الحنوماة المصارية بر اام. المدتدامة في ك  المجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًا تنفياااي ا لجهااوو مصاار التنمويااة"مصاار تنا اا "الاااي يحماا  عنااوال 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



الطرق نالنم 

10ن م المؤشرات▪

11عصب ر يس... الطرق والنق ▪

17الطرق والكةاري▪

29ج ود المولل فم اطاع اليك  الحمامال▪

37مترو األأ اق والجر الك ربم▪

45متروعات النق  الةحري▪

53متروعات المواأئ الةرال▪

55النق  الن ري▪

59الطيراء الممأم▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز المع ومات ووعم اتخاذ القرا  التاب  لرباسة مج س الوز اء بالشنر العمي  ل

ا ة إلاى الحنومية ع ى جهووها الحثيثة وتعاو ها المثمر؛ األمر الاي أثاره هااا التقريار، وتجاد  اإلشا

.أل التقرير يدتعرض أبرز الجهوو التنموية المحققة، وال يمث  اصرًا شام ًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

105.8
اجاام االسااتثما ات العاماااة المنفاااة فااي اااااام 

.2021/2020النق  والتخزين عا  

مليارات

جنيـــــــــــم

ن م المؤشرات

184
أطاااااااوال الاااااااارق المرصاااااااوفة ع اااااااى مداااااااتوه 

.2020/2019الجمهو ية اتى عا  

نلـــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــر كيلومت

1848
عاااادو النبااااا ي التابعااااة ل هيئااااة العامااااة ل ااااارق 

والنبااااا ي ع ااااى مدااااتوه الجمهو يااااة اتااااى عااااا  

2020/2019.

%12كـــــــــــــــــوبري
إجماااااااااالي اجااااااااام التجاااااااااا ة العالمياااااااااة الماااااااااا ة

.بقناة الدويس

145
دخنة العين ال)تن فة القاا  النهربابي الدري  

(. مارو -الع مين –العاصمة اإلوا ية –

مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

126جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
إجمااالي ساافن األساااول التجااا ي الااوطني اتااى

.2020 هاية عا  

 ــــــــــــــــــــــ ينل
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... الطدددددددددددددددددرق نالنمددددددددددددددددد 
عصددددددددددددددددددددددددب رئدددددددددددددددددددددددديس

"

إيما ًااا بحاا  جمياا  الشااعوب فااي أل يحيااوا اياااة

كريماااااة، وأل ينعماااااوا بثماااااا  التقاااااد  االجتمااااااعي 

ميادال إعيل التقد  واإل ماء فاي ال"والتنمية، أكدّ 

الصاااو  عاان الجمعيااة العامااة لأماام " االجتماااعي

( 18)فاااي المااااوة 1969ويدااامبر 11المتحااادة فاااي 

ات أ  إنشاء نتطوور نتو ي  صدبك(ها)فقرة 

النمددد  نالمواصددد ت،  دددرنر  مملودددة لتوميدددق

  وذلااك  ظاارًا ألل ااااام النقاا،التمدددى نامنمدداء

اي يُعدُّ أاد أهم القااعات الخدمية الحيوياة، والا

قااعاات يرتبط ا تباطًاا وثيقًاا ومباشارًا بجميا  ال

.  األخره بالدولة

ي تقاو  وتُعدُّ شبنات النق  العصب الربيس الا

ع اااااااى أساساااااااه بااااااارامج التنماااااااااية االاتصااااااااوية 

ت واالجتماعاية؛ إذ تت ثر ااتصاوات الدول ومعدال

قاا  النماو بهااا بمااده كفااءة شاابنات ووساااب  الن

ءة بصو ة كبيرة، عيوة ع اى ذلاك، فاعل ماده كفاا

شااابنات ووسااااب  النقااا  تُعااادُّ مااان أهاااام أووات 

.البنية التحتية ل تنمية الشام ة
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  اتصااالًا، يدعااد ذلااك مااا  ااص ع يااه الهاادف التاساا

، والااي  باط 2030من األهداف اإل مابياة لألفياة 

؛  ظاارًا ألل باين الصاناعة واالبتنااا  والبنياة التحتياة

شاابنات البنياة التحتياة الفعلالاة والمر اة، وخاصاة

ة الااارق أسااا  كاا  مجتماا   اااجل، وذلااك لت بياا

. التحديلات المدتقب ية ل دول

وفاااااااي ضاااااااوء ماااااااا تقاااااااد ، جااااااااء الهااااااادف األول 

ليؤكااااد اال تقاااااء 2030السااااتراتيجية  ؤيااااة مصاااار 

بجاااااووة ايااااااة الماااااواطن المصاااااري، وتحداااااين 

مدااتوه معيشااته، وهااو مااا يتحقاا  بالعديااد ماان

وفاي األووات، ومن أهمها تحدين البنية التحتية

مقاااادمتها شاااابنات الااااارق والنقاااا ، وتحدااااين 

جووة الخادمات األساساية ومنهاا وسااب  النقا 

.والمواصيت

ة ومن هاا المنا  ، تام إطايق خااة اساتراتيجي

؛ لتحقياا  (2024-2014)تداتغرق عشاار ساانوات 

-ي البر) هلة شام ة في جمي  اااعات النق  

(النهاااري–الدااانك الحديدياااة –الجاااوي –البحاااري 

ة ماان خاايل تاااوير شاابنات النقاا  القابمااة وإعاااو

هين تهاااااا أو تحاااااديثها؛ لتواكاااااب أااااااد  الااااانظم 

.العالمية

جية كمااااا تبنلاااال الدولااااة المصاااارية  ؤيااااة اسااااتراتي

طمواااااة فااااي مشااااروعات النقاااا  والمواصاااايت 

تصاابو إلااى  فاا  مدااتوه الخاادمات ماا  الحفااا 

ر ع اااى البيئاااة، ومنهاااا التوجاااه  حاااو النقااا  األخلااا

ز المداااتدا ، باعتباااا ه  كيااازة أساساااية مااان  كااااب

أهداف التنمية االاتصاوية المدتدامة ولتحقي 

ولاة التنمية الشام ة، وذلك في إطا  مدااعي الد

و ، لتق يااااا  البصااااامة النربو ياااااة، وخفااااا  الت ااااا

حية ومنافحة تغير المناخ، وتق ي  المخاطر الصا

من الناتجة عن استخدا  الواوو التق يدي، وذلك

: خيل

تااااوير شاااام  لوسااااب  النقااا  والمواصااايت▪

.المخت فة
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و االتجااه  حاو اساتخدا  الغااز الابيعاي كواااو▪

باااااادي  ل واااااااوو التق ياااااادي، وكااااااالك التوجااااااه 

السااااااااااااااااتخدا  المركبااااااااااااااااات والقاااااااااااااااااا ات

.النهربابية

 قا  وض  اساتراتيجية جديادة لتاوفير وسااب ▪

.الا ية وصديقة ل بيئة

تق يااا  اساااتهيك الااااااة وا بعاثاااات  اااازات▪

  االاتباااا  الحااارا ي المرتبااااة بقااااام النقااا

ن ماان خاايل توسااي  شاابنات الااارق ل حاادِّ ماا

االزواااااااا  الماااااارو ي، وتق ياااااا  زماااااان الرا ااااااة 

.والمدافة المقاوعة

كماااا عمااادت الدولاااة إلاااى تنفياااا مشاااروم النقااا  

تاين  ق  البلااب  باين وول"متعدو الوسابط وهو 

باساااااتخدا  وساااااياين مخت فاااااين ل نقااااا  ع اااااى

، ك ااااااد التوجهاااااات الجديااااادة والمهماااااة "األاااااا 

ل دولااااة، ويرتنااااز النقاااا  متعاااادو الوسااااابط ع ااااى

ا يمنان التنام  بين وسابط النق  المخت فاة، بما

ماان االسااتفاوة بممياازات كاا  وساايط، فااي إطااا 

يجماا  بينهمااا فااي س داا ة واااادة، وبمااا يحقاا 

، أفل  خدمة ممننة، في ضوء مزاياه المتعادوة

:وهي كالتالي

.خف  تن فة الرا ة وزمنها▪

ن تق ياااا  تن فااااة الصاااااو ات، وماااان ثاااامّ تحدُّاااا▪

.تنافديتها

 اى خف  تن فة الوا وات؛ مما يق   األعباء ع▪

المدااااااته ك، ويحداااااان مدااااااتوه معيشااااااة 

.المواطنين

تق ياااا  عجاااااز مياااازال المااااادفوعات والمواز اااااة ▪

.العامة
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.زياوة اصي ة النقد األجنبي▪

اءة تابياا  المفاااهيم ال وجدااتية، وزياااوة كفاا▪

.منظومة النق 

لااة وخاايل الداانوات الدااب  الماضااية  فااات الدو

ي، مشروعات  ير مدبواة في القاام ال وجدات

باين وذلك بع شاء محاو   ق  ولوجداتيات تاربط

المااااوا ب البحريااااة والمااااوا ب الجافااااة والمناااااط  

ا ال وجداااتية مااان خااايل الاااارق الجديااادة، وتنفيااا

مشاااااااروم ااااااااومي ل دااااااانة الحدياااااااد ياااااااتم مااااااان

حار خيله إ شاء اااا ات ساريعة تاربط ماوا ب الب

اب األاماار باااالبحر المتوساااط ساااواء لنقااا  البلااا

أو الركااااااب، وكاااااالك  باااااط المنااااااط  الصاااااناعية 

واالسااااااااتثما ية بااااااااالموا ب وشاااااااابنات الااااااااارق 

الربيدااااة؛ وذلااااك لتحقياااا  الهاااادف األكباااار وهااااو 

تحوياااااا  مصاااااار إلااااااى مركااااااز ل تجااااااا ة العالميااااااة 

.  وال وجدتيات

جاا ة وفي إطا  توجاه الدولاة ل تحاول إلاى مركاز ل ت

ات العالمياااة وال وجداااتيات، تااام تنفياااا مشاااروع

ى تااربط مصاار بمحياهااا اإلا يمااي سااواء كااال ع اا

أو الشااااارق ( ااااااا ة إفريقياااااا)المداااااتوه القاااااا ي 

(. مناقة الشرق األوسط)أوساي 

هااااااا، وتخاااااااط الدولاااااة إل شاااااااء طااااارق لنفاااااااذ 

وبية البلاب ، سواء المصرية، أو العربية، أو األو 

إلااى جنااوب ووسااط القااا ة اإلفريقيااة، وذلااك ماان 

ه الباال  طولا" كياب تااول-القاهرة "خيل مشروم 

بط آالف كي ااومتر، المُخاااط تنفياااه لاار10.3 حااو 

.مصر بالدول اإلفريقية

هااااا، وينا ااا  المشاااروم مااان اإلسااانند ية  حاااو 

القااااااهرة فاااااي اتجااااااه أساااااوال ماااااا ًا بالداااااووال، 

ابوي، وإثيوبيااااا، وتنزا يااااا، وكينيااااا، وزامبيااااا، وزيمباااا

جناوب ب" كيب تاول"وبوتدوا ا، وصولًا إلى مدينة 

.إفريقيا



الاااااااااااااارق والنقاااااااااااا  |المرافق والتةكات | 15

عبااار "كياااب تااااول-القااااهرة "وتُقااادل  تن فاااة طريااا  

م ياااا  جنياااه، أيلًاااا تقاااو  مصااار 26إفريقياااا بنحاااو 

او كي ومتر ليص  إلى تش1102ببناء طري  باول 

ي بااولعبر ليبيا، باإلضافة إلى بناء طري  ساا 

فااي  اارب مصاار إلااى" الداا و "كي ااومترًا ماان 585

.في شرق ليبيا" بنغازي"

ر باإلضااافة إلااى ذلااك، تعماا  الدولااة فااي اتجاااه آخاا

ين بااربط القاااا  النهربااي المُمتااد ماان مدينااة العاا

الدااااخنة اتااااى مدينااااة مرسااااى مااااارو  بوصاااا ة 

  خاصاااة إلاااى مديناااة الدااا و ، وجاااا ٍ التنداااي  مااا

ي الحنوماااة ال يبياااة لماااد مداااا  القااااا  النهربااااب

.  اتى مدينة بني  ازي ال يبية

بط وتم االتفاق ع ى إ شاء مشاروم جدار باري يار

،(جداار الم ااك ساا مال)بااين مصاار والدااعووية 

. روالاي يربط بين إفريقيا وآسيا عن طري  مص

ة؛ ولهاا المشروم أهمية اصوه ل دولة المصاري

عربي بدبب أل الربط البري م  مناقه الخ يج ال

عااااااااان طريااااااااا  هااااااااااا الجدااااااااار ساااااااااتنول لاااااااااه

ر مناسااب ااتصاااوية كبياارة؛ اياا  يهاادف الجداا

لسسااااااها  وملاااااااعفة التباااااااول التجااااااا ي بااااااين 

.الب دين

اتصالًا، أع نل مصار واأل ول والعاراق فاي ماا  

، عاااان خااااط بااااري يااااربط بااااين الاااادول الااااثي ؛ 2021

رية بهدف تدهي  التنقا  واركاة العمالاة المصا

.بين هاه الدول

مصار ي تي ذلك في إطا  وعم التجاا ة البينياة باين

والاااادول العربيااااة، هاااااا بجا ااااب وجااااوو أهاااام مماااار 

مياااي فااي العااالم بمصاار وهااو اناااة الدااويس 

من إجمالي اجام التجاا ة % 12التي يمر بها اوالي 

. العالمية
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ة اتصااالًا، أوّه ذلااك إلااى وضاا  مصاار ضاامن مباااو 

الحااااازا  والاريااااا  الصاااااينية؛ ايااااا  تُعااااادُّ مصااااار

 قااااة ا تنااااز أساساااية فاااي هااااه المبااااو ة؛ لماااا 

ية تم نااه الدولااة المصاارية ماان إمنا ااات ااتصاااو

.كبيرة وبنية تحتية هاب ة

جا ة ومن أج  تحوي  مصر إلى مركز لوجدتي ل ت

العالميااة، ومركااز ل اااااة أيلًااا وأاااد أهاام الاادول 

لتجاااا ة الترا زيااال، شاااهد اااااام النقااا  المصاااري

تااااو ًا م حو ًاااا وبمعااادالت اياساااية ع اااى مااادا 

. األعوا  الدب  الماضية

وااااد اتلااال ذلاااك مااان خااايل اجااام االساااتثما ات 

العامااااة المنفاااااة فااااي ااااااام النقاااا  والتخاااازين 

خااااايل الدااااانوات الداااااب  ( باألساااااعا  الجا ياااااة)

م ياااا  جنياااه عاااا  16.3الماضاااية؛ ايااا  ازواو مااان 

م يااا ات جنيااه عااا  105.8ليصاا  إلااى 2014/2013

%.540بزياوة تتخاى 2021/2020

تطور حجم اال تامارات العامل المن نة فم اطاع 
تاي عامم ( باأل عار الجارال)النق  والتخزا  

(2014/2013–2021/2020)

16.3

105.8

2014/2013 2021/2020

.وزارة التخطيط والتنميل االاتصادال: المصمر

(مليار جنيم)
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"الطرق نالكباري

وضااااعل الدولااااة المصاااارية المشااااروم القاااااومي 

نياة لتاوير الارق في مقدماة أولوياات تااوير الب

اهاتم و. التحتية خايل الدانوات الداب  الماضاية

هاااا المشااروم بتحدااين جااووة الااارق والمحاااو  

وتوسعتها و ف  كفاءتها، وذلك فاي إطاا  خااة

او  الدولااة لتاااوير وتحاادي  شاابنة الااارق والمحاا

اء المرو ية، ووض  المعالجات الهندسية؛ لي تقا

بالمظهر الحلا ي ل دولاة، وإ شااء طارق جديادة

، واد تربط بين المحافظات والمناط  المخت فة

ا عنااااس ذلااااك ع ااااى ا تفااااام معاااادالت التنميااااة 

.العمرا ية في ت ك المناط  الجديدة

 شااء كما تصابو اساتراتيجية تااوير الاارق إلاى إ

محاااو  اركااة  بيدااة ااارة ااااو ة ع ااى اسااتيعاب 

أاجاااااا  مرو ياااااة كبيااااارة، مااااا  تاااااوفير مداااااااات 

لي تظا ، وتعدي  اتجاهات عدو من الشوا م ما 

ة، توسااااااعتها لزياااااااااوة ا ااااااادياب الحركااة المرو ياا

ي؛ بااي تقاطعااات أو تواااب؛ لزياااوة التاادف  الماارو 

.مما يؤوي بدو ه إلى تق ي  أزمنة الرايت
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ب و تيجة لت ك الجهوو، فقد شهدت عم ياة  صا

الاااارق وإ شااااء طااارق جديااادة تااااو ًا م حو ًاااا؛ 

ا اي  تاو  إجمالي أطوال الارق المرصوفة كم

:هو مبين في الشن  التالي

ة اتصااالًا، تاام وضاا  مخاااط متناماا  لرفاا  كفاااء

آالف 6.4المحاااااااو  والااااااارق باااااا طوال تتخاااااااى 

م ياااا  165كي اااومتر وبتن فاااة إجمالياااة تب ااا   حاااو 

ياااة جنيااه، وكااال لااه أثاار كبياار ع ااى تحدااين جااووه ا

المااااواطن وتق ياااا  الت ااااو  واالزواااااا ، وتق ياااا 

ات الحواو ؛ اي  تم اال تهاء مان تنفياا مشاروع

م يااا  جنيااه، 127آالف كي ااومتر، بتن فااة 5باا طوال 

ق، وذلك فاي إطاا  تنفياا المشاروم القاومي ل اار

:ومن أهمها

القااااااو  الشاااااامالي ماااااان الارياااااا  الاااااادابري ▪

كي ااااااااومترًا، بتن فااااااااة90اإلا يمااااااااي باااااااااول 

.م يا ات جنيه8.3

كي ااااومترًا، بتن فااااة82طرياااا  الجيلااااة باااااول ▪

.م يا ات جنيه4.5

كي ااومترًا، 40بنهااا الحاار باااول / طرياا  شاابرا ▪

.م يا ات جنيه3.5بتن فة 

تطور نطواي الطرق المر وفل عل  ميتوا الجم ورال 
( *2020/2019–2014/2013)تاي عامم 

155.2

184

2014/2013 2020/2019

.الج از المركزي للتعةئل العامل وايحصاء: المصمر
.تتم  الطراق الما ري والطرق ذات حق االمتياز* 

(نل  كيلومتر)
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مرسااااى ع اااام / طرياااا  مااااوازٍ لارياااا  ساااافاجا ▪

.م يا  جنيه1.7كي ومتر، بتن فة 200باول 

الدااااويس بتن فااااة/ إ شاااااء طرياااا  القاااااهرة ▪

.م يا  جنيه1.2

كفاااااار الشاااااايخ / الارياااااا  الماااااازوو  المح ااااااة ▪

اااااااااا ات لناااااااا  اتجاااااااااه بتن فااااااااة3بعجمااااااااالي 

.م يول جنيه650

ي المرا ة األولى من الاري  الدابري األوسا▪

 فاة بتن( تقاط  الداخنة/ تقاط  الدويس )

.م يول جنيه624.4

تاااام تاااااوير الااااارق القابمااااة، وماااان أباااارز كااااالك 

:تيمشروعات التاوير التي تم تنفياها،  جد اآل

طرياااااا  الصااااااعيد الصااااااحراوي الغربااااااي فااااااي ▪

المدااااافة ماااان القاااااهرة اتااااى المنيااااا باااااول

كي اااااااااومترًا، بتن فاااااااااة إجمالياااااااااة ب غااااااااال230

.م يا ات جنيه7.6

شاااااااار  الشاااااااايخ باااااااااول/ طرياااااااا  النفاااااااا  ▪

.م يا ات جنيه3.2كي ومترًا، بتن فة 350

الع مااين فااي/ توسااعة طرياا  واوي النااارول ▪

بتن فاااة ب غاااال( المرا اااة األولااااى)2016ماااايو 

.م يول جنيه192

 افاااااد )جمصاااااة/  تااااااوير طريااااا  المنصاااااو ة ▪

م ياا  1.3كي اومترًا، بتن فاة 50باول ( جمصة

.جنيه

الارياا  ماان  فاا  الشااهيد أامااد اماادي إلااى ▪

طرياااااااااا  الدااااااااااويس باااااااااااول 109الني ااااااااااو 

.م يول جنيه859كي ومترًا، بتن فة 24
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/ سااااوها  )البحاااار األاماااار / طرياااا  الصااااعيد ▪

غاال كي ااومترًا، بتن فااة ب 180باااول ( ساافاجا

. حو م يا  جنيه

م ياول 632سفاجا، بتن فة / طري  انا ازووا  ▪

.جنيه

عااايوة ع اااى ذلاااك، جاااا ِ العمااا  ع اااى مشاااروعات 

ة ألااب كي ااومتر، بتن فاا1.4أخااره بعجمااالي أطااوال 

: م يا  جنيه، ومن أهمها38

ه، الاري  الدابري اول القااهرة النبارتوسعة ▪

كااوبري 2اااا ات لناا  اتجاااه وإ شاااء 7ليصاابل 

.م يا ات جنيه10.8جديد، بتن فة تُقدل  بنحو 

ي الدويس ف/ طري  الخدمة باري  القاهرة ▪

ى المدااافة ماان الارياا  الاادابري اإلا يمااي اتاا

ة كي اااومترًا، بتن فااا28الاريااا  الااادابري بااااول 

.م يول جنيه572.7

طرياااااا  الصااااااعيد الصااااااحراوي الغربااااااي فااااااي ▪

المدااااافة ماااان المنيااااا اتااااى وياااارو  باااااول

م يا  جنيه، والمدافة 1.9كي ومترًا بتن فة 52

اتااااى 100إوفاااو مااان الني اااو / مااان الداااباعية 

كي ااااااااومترًا بتن فااااااااة25باااااااااول 125الني ااااااااو 

/ م ياااااول جنياااااه، والمداااااافة مااااان إوفاااااو 177

كي اااااااااومترًا بتن فاااااااااة87.5أساااااااااوال بااااااااااول 

/ م يااول جنياااه، والمرا ااة الثا ياااة أساااوال683

.م يا  جنيه1.6توشني بتن فة 

الع ماين بااول/ تاوير طري  واوي النارول▪

.م يا ات جنيه5.7كي ومترًا، بتن فة 135

الاريااااااااااا  الااااااااااادابري األوسااااااااااااي بااااااااااااول▪

.م يا ات جنيه5كي ومترًا، بتن فة 156

الدااااااااااخنة باااااااااااول / طرياااااااااا  الدااااااااااويس ▪

.م يا ات جنيه3.7كي ومترًا، بتن فة تُقدل  60
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الواااااااات / أكتاااااوبر 6تااااااوير وازووا  طريااااا  ▪

.م يا  جنيه2.2كي ومترًا، بتن فة 283باول 

( المعاهاادة)اإلسااماعي ية / طرياا  الدااويس▪

.م يا  جنيه2.2كي ومترًا، بتن فة 80باول 

سااوها  شاارق النياا  / ازووا  طرياا  أساايو  ▪

.م يا  جنيه1.4كي ومترًا، بتن فة 145باول 

الي اتصاااالًا، تااام تنفياااا مشاااروعات  بيداااة بعجمااا

م يااا  جنيااه، 15آالف كي ااومتر، بتن فااة 5.5أطااوال 

فلاا ًا عااان تقاااد  العمااا  فاااي تنفياااا مشاااروعات

كي ااومتر 2500بشاابنة الااارق الربيدااة باا طوال 

م يااااا  جنيااااه، وماااان أهمهااااا تاااااوير 27وبتن فااااة 

الارياااا  الاااادابري اااااول القاااااهرة النبااااره باااااول

.م يا ات جنيه10.4كي ومترات، بتن فة 106

رق أيلًا، تم إطيق المشروم القومي لرصب الا

ير المح ية واخا  المحافظاات لتوزيا  ثماا  التااو

ع ااااى جمياااا  محافظااااات مصاااار ومااااد ها، تحاااال 

  إشااراف الهيئااة العامااة ل ااارق والنبااا ي والنقاا

البااااري، وجااااا ِ العماااا  فااااي المرا ااااة األولااااى ماااان 

محافظاااااااة بعااااااادو12المشاااااااروم فاااااااي  اااااااااق 

م يا  جنياه، تام اال تهااء2مشروعات بتن فة 207

. 2021مشروعًا منها اتى يو يو 121من تنفيا 

مرا اة واستنمالًا لعم يات التاوير، تم إطيق ال

 ياة الثا ية ل مشروم القومي لرصب الاارق المح

م يا ات جنيه، وتام 5.3واخ  المحافظات بتن فة 

تواياااا  بروتوكااااول بااااين الهيئااااة العامااااة ل ااااارق

محافظااات لتنفيااا 3والنبااا ي والنقاا  البااري ماا  

:  المشروعات التالية

أاياااااء بعجمااااالي 10محافظااااة أساااايو  بعاااادو ▪

.م يول جنيه271.4تن فة 
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بعااااادو( المرا اااااة الثا ياااااة)محافظاااااة الفياااااو  ▪

.م يول جنيه217مشروعًا بعجمالي تن فة 47

وبعاااد( المرا اااة الثا ياااة)محافظاااة المنوفياااة ▪

م ياااااول 153.4مشاااااروعًا بعجماااااالي تن فاااااة 78

.جنيه

ع ااى مدااتوه إ شاااء النبااا ي، فقااد شااهدتأمااا 

ره الداانوات الماضااية تاااو ًا م حو ًااا؛ اياا  يُجاا

ر تاااوير النبااا ي الع ويااة واأل فاااق ضاامن عناصاا

،مشاااااااروم مصااااااار القاااااااومي ل اااااااارق الجديااااااادة

السااااتيعاب النثافااااات المرو يااااة، وااااا  مشاااان ة

االختناااااااات المرو ياااااة المعقااااادة بالعدياااااد مااااان 

ممااا كااال؛المياااوين والااارق الربيدااة فااي مصاار

  قادلتُوي،المرو أزمة التند في ا  كبيرلها أثر

روم مشاألابمن  حاوالتن فة اإلجمالية لي تهاء 

حاااااااااوالي بمااااااااان النباااااااااا ي الع وياااااااااة واأل فااااااااااق 

.م يا  جنيه140

ر عمد الكةاري التابعل لل يئل العامل للطرق والك ةاري تطوُّ
عل  ميتوا الجم ورال تاي ال ترة

(2014/2013–2020/2019)

1536

1848

2014/2013 2020/2019

.الج از المركزي للتعةئل العامل وايحصاء: المصمر

(كوبري)
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وفااااي هاااااا اإلطااااا  تاااام خاااايل الداااانوات الدااااب  

توه الماضية تنفيا العديد من النباا ي ع اى مدا

:الجمهو ية، ومن أهمها

كااااااوبري بنهااااااا ع ااااااى الز اعااااااي، والاااااااي يااااااربط ▪

ة محافظااااات الوجااااه البحااااري والقب ااااي، بتن فاااا

.ميين جنيه617.5ب غل 

/ ع اااى طريااا  القااااهرة 109كاااوبره الني اااومتر ▪

.م يول جنيه570الدويس، بتن فة 

كااااوبري تقاااااط  محااااو  التعمياااار ماااا  وصاااا ة ▪

ة سااايدي كريااار، وذلاااك بهااادف تحقيااا  الدااايول

المرو ية عند تقاط  محو  التعمير م  طريا 

 غال ماا  بار  العارب، بتن فاة ب/ سيده كرير 

.ميين جنيه438.6

إ شاااااء كوباااااري بتقاااااط  الااااا ام البحااااري ماااا  ▪

الارياااااااااااا  الداااااااااااااا ي عنااااااااااااد الني ااااااااااااومتر 

.م يول جنيه288.3باإلسنند ية، بتن فة 21

يااة، كااوبره أساانيل الع ااوه بمحافظااة الق يوب▪

.م يول جنيه281بتن فة ب غل 

فاااة كاااوبري مزلقاااال أباااو ارااااا  بالمنياااا بتن ▪

.ميين جنيه264,8ب غل  

/ كاااوبره ا ماااا الع اااوه ع اااى طريااا  القااااهرة ▪

.م يول جنيه244اإلسنند ية الز اعي، بتن فة 

، (المنصااو ة/ بنهااا )الع ااوي صااهرجلكااوبره ▪

.ميين جنيه240.6بتن فة ب غل 

كااوبري و فقًااا 143باإلضااافة إلااى ذلااك، جااا ِ تنفيااا 

ى عاا  وفقًا ل خااة االساتراتيجية الموضاوعة اتا

.م يا  جنيه20بعجمالي تن فة 2024
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فاااااي الداااااياق ذاتاااااه، ياااااتم العمااااا  وفااااا  خااااااة 

مد وساااة بهااادف زيااااوة عااادو محااااو  النيااا  التاااي 

تداااهم فاااي  باااط الاااارق الربيداااة شااارق و ااارب 

. النياااا ، وتااااوفر الوااااال والواااااوو وتن فااااة النقاااا 

ية باين ويُجره العم  ع ى تق ي  المدافات البين

كي ااااومترًا لتدااااهي  اركااااة 25محاااااو  النياااا  إلااااى 

المااااااااااارو  وخدماااااااااااة المشاااااااااااروعات التنموياااااااااااة 

والمجتمعاااات العمرا ياااة الجديااادة، بحيااا  يناااول

الااارق المحااو  عرضااي ا متنام ًااا يااربط بااين شاابنة

يا  شرق و رب الني  وليس مجرو كوبري ع ى الن

2014فقاااااط؛ ايااااا  خااااااال الدولاااااة فاااااي عاااااا  

.محو ًا جديدًا ع ى الني 22إل شاء 

–بنهاا –ط خاا : )محاو ًا11وبالفع  تم تنفيا عدو 

عاااادلي –جرجااااا –طمااااا –بنااااي ماااازا  –الخااطبااااة 

فااة بتن ( كيبشااة -اااو  –ساامالو  –منصااو  

.م يا  جنيه11.2

"موددور رنا الفددر "موددور تويددا مصددر ويمثاا  

ين  موذجًا وايمة ملاافة كبيارة لمحااو  الاربط با

الااارق الربيدااة ماان جهااة، وشاارق النياا  و ربااه 

والجااادير بالااااكر أ اااه تااام إ شااااء . مااان جهاااة أخاااره

في المداافة 2016المرا ة األولى منه في فبراير 

/ طرياااااااا  القاااااااااهرة " 39الني ااااااااو "ماااااااان عيمااااااااة 

يا  اإلسنند ية الصحراوي اتى تقاطعه م  الار

كي ااومترًا باتجاااهين 28الاادابري اإلا يمااي، باااول 

.مترًا30وعرض 

ااااا ات مرو ياااة 4ويتناااول محاااو  تحياااا مصااار مااان 

خاط لن  اتجاه، باإلضافة إلى المدا  المخاط ل

أمتااااا  بااااالجزيرة 8ساااانة اديااااد كهربااااابي بعاااارض 

اطعات الوساى، كما تم تنفيا  فقين لمن  التق

وم الدااااحية، والجااادير بالااااكر أل تنفياااا المشااار

شااهرًا ليصاابل أعاارض جداار مع اا  13اسااتغرق 

. ةفي العالم طبقًا لموسوعة جينيس العالمي
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دوباإلضااافة إلااى ذلااك، جااا ِ العماا  ع ااى تنفيااا عاا

بدي  خازال –و او –ويرو  –ا وال : )محو ًا آخر11

حاو  م–وسط الدلتا –أبو تيج –الفشن –أسوال 

–سااااااااامنوو –شااااااااابراخيل –شااااااااامال األاصااااااااار 

.م يا  جنيه20، بتن فة (منف و 

ع ااااى صااااعيد آخااااار، وعمًااااا السااااتخدا  التقنياااااات 

وير الحديثااة بمااا يتماشااى ماا   ؤيااة الدولااة ل تااا

م والحفااا  ع ااى المااوا و وترشاايد اسااتغيلها، تاا

نياااة التصااادي  ع اااى التوسااا  فاااي اساااتخدا  التق

( FDR-CIR)الحديثااااااة إلعاااااااوة تاااااادوير األسااااااف ل 

والصاااااديقة ل بيئاااااة، والتاااااي تعتماااااد ع اااااى إعااااااوة

ل اساااتغيل وتااادوير  ااااتج إزالاااة وكشاااط األساااف 

يئااة القاديم فاي أعماال صايا ة الاارق التابعاة ل ه

رق العاماة ل ااارق والنبااا ي والنقاا  البااري أو الااا

المح ياااة واخااا  المحافظاااات، وفاااى إطاااا  تنفياااا 

ن ذلك، تام التعاااد ع اى تو ياد مجموعاة كبيارة ما

المعاااادات الحديثااااة لصااااالل الشااااركة المصاااارية 

ن فاااة ل صااايا ة الااتياااة التابعاااة لاااوزا ة النقااا ، بت

.م يول جنيه339ب غل 

: ومن أهم الارق المنفاة بهاه التقنية، اآلتي

/ مداااااافات متفرااااااة مااااان طريااااا  اللااااابعة ▪

.كي ومترًا25باول إجمالي الفوكة

  بركااة الدااب/ شاابين النااو  90 صااب طرياا  ▪

.كي ومترات7بمدافة 

كي اااااومترًا باريااااا   أ  20 صاااااب مداااااافة ▪

.الغرواة/  ا ب 

ات  ف  كفاءة وتاوير المداافة مان كفار الزيا▪

إلاااى وفااارة ع ااااى طريااا  القااااهرة اإلساااانند ية 

.  كي ومترًا12الز اعي باول 
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ره باإلضااافة إلااى بعاا  الااارق األخااره التااي يُجاا

:تنفياها بهاه التقنية، ومنها

/ تنفيااا ازووا  المرا ااة األولااى ماان طرياا  انااا▪

األاصاااااااااار الصااااااااااحراوي الشااااااااااراي باااااااااااول

كي ااااومترًا و فاااا  كفاااااءة الارياااا  القااااديم36

.كي ومترًا72باول 

تنفيااا تاااوير و فاا  كفاااءة ااااام ماان طرياا ▪

بو ساااااااااعيد الدااااااااااا ي بااااااااااول / ومياااااااااا  

.كي ومترًا13

يخ كفر الش/ تاوير و ف  كفاءة طري  ااو  ▪

.كي ومترًا مزوو 11باول 

وفي إطا  مواكباة التااو ات العالمياة فاي مجاال

( (ITSالنقاا ، تااام تابيااا  منظومااة النقااا  الااااكي 

ومااتباستخدا  أاد  أساليب تننولوجياا المع 

فاااااي إوا ة منظوماااااة النقااااا ، واساااااتخدا  أااااااد  

أجهاااااازة البوابااااااات اإللنترو يااااااة، والحداسااااااات، 

والمااوازين، والناااميرات، والااراوا ات؛ بهاادف  فاا  

ن مداتويات األمااال ع ااى شابنة الااارق والحاادّ ماا

. الحواو 

طاااارق بعجمااااالي أطااااوال6هاااااا، واااااد تاااام اختيااااا  

مااااة كي ااااومترًا كمرا ااااة أولااااى لتنفيااااا منظو1079

جمالي أمااا المرا ااة الثا يااة فتااتم باااع. النقاا  الاااكي

آالف كي ااومترًا ليصاا  عاادو 5.2طريقًااا باااول 15

آالف 6.3طريقًااا باااول 21المحاااو  والااارق إلااى 

.  كي ومتر

لحااار بنهاااا ا/ واساااتنمالًا، تااام البااادء باريااا  شااابرا 

اإلسااااااماعي ية الصااااااحراوي، / وطرياااااا  القاااااااهرة 

وتماااال إضااااافة الارياااا  الاااادابري اااااول القاااااهرة 

ا النبااااره واعتبااااا ه ع ااااى اابمااااة األولويااااات وفقًاااا

.لتوجيهات الدولة في هاا الصدو
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ة وماان الجاادير بالاااكر أ ااه فااي ضااوء أهميااة البنياا

التحتيااااااااة ل نقاااااااا  والااااااااارق كمحاااااااارك ل نمااااااااو 

االاتصااااوي، اتجهااال الدولاااة  حاااو إعاااااء وفعاااة 

  اوياااة ليساااتثما ات المخصصاااة لقااااام النقااا

ما ات والخدمات ال وجداتية، ليب ا  اجام االساتث

المدااااااااتهدفة لقاااااااااام النقاااااااا  بخاااااااااة عااااااااا  

م يا  جنياه، مُحققًاا طفارة244.7 حو 2022/2021

ا  ، أي تربو ع اى ضِاعب االساتثم%104استثما ية 

.  2021/2020عا  

قااا  اتصاااالًا، يب ااا  النماااو المداااتهدف لقااااام الن

، وتب اااااا  الزياااااااوة %3.8 حااااااو 2022/2021بخاااااااة 

عاا  المدتهدفة لناتج القاام باألسعا  الجا ية

و م يااا  جنيااه بالمقا  ااة بنحاا469،  حااو 2022/2021

، بنداااابة  مااااو 2021/2020م يااااا  جنيااااه عااااا  430

، وتب اااااااا  النداااااااابة المدااااااااتهدفة %9.1ب غاااااااال 

لمداااااهمة ااااااام النقاااا  فااااي الناااااتج المح ااااي 

%.4.7اإلجمالي الحقيقي 

نبير في ت سيدًا ع ى ما تقد ، يدياظ التحدن ال

شاااااابنة الااااااارق والمواصاااااايت ع ااااااى مدااااااتوه 

: الجمهو ية، اي  تم اآلتي

كي ااااومترًا إلااااى إجمااااالي أطااااوال 1162إضااااافة ▪

تشاام  الاريااا  الااادابري )الااارق المرصاااوفة 

2020/2019عااااا  ( والاااارق ذات ااااا  االمتيااااز

.2014/2013بالمقا  ة ب طوال الارق عا  

تراج  معدل اواو  الديا ات ايا  ب ا  عادو ▪

ألاب إصاابة 56.8إصابات ااواو  الاارق  حاو 

ألااب إصااابة عااا  79.9مقاباا   حااو 2020عااا  

، فاااااي إشاااااا ة %28.9بندااااابة ا خفااااااض 2019

. لتحدن شبنة الارق في مصر

واااد ا عنااس هاااا األواء ع ااى تقااد  ترتيااب مصاار

فاااااي معظااااام المؤشااااارات الدولياااااة ذات الصااااا ة 

.بالبنية التحتية ل نق  والارق
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صااو  هاا واد كشب تقرير التنافدية العالمي ال

يااب عان المنتااده االاتصاااوي العااالمي تحداان ترت

يااة مصاار فااي العديااد ماان المؤشاارات الفرعيااة ل بن

:التحتية، ع ى النحو اآلتي

يااة  تبااة فااي مؤشاار البنيااة التحت12تقااد  مصاار ▪

.2019عا  44ل نق ، لت تي في المرتبة 

مراكاااز فاااي مؤشااار الاااربط باااين 6تقاااد  مصااار ▪

عااااا 48شاااابنة الااااارق لتاااا تي فااااي المرتبااااة 

، كماااا 2018عاااا  54بالمقا  اااة بالمرتباااة 2019

 قاااااة 11تحداااانل ايمااااة المؤشاااار بحااااوالي 

. قاة82.2 قاة لتصبل 71.6مئوية، من 

تقاادمل مصاار فااي مؤشاار جااووة الااارق، لتاا تي▪

وولاة، ويا تي 141باين 2019عاا  28في المرتبة 

ذلااااك ا عناسًااااا ل مشااااروعات القوميااااة التااااي

ة ل نقا  تقو  بها الدولاة لتااوير البنياة التحتيا

ما  والااارق بهاادف خ اا  بيئااة محفاازة ليسااتث

.والعم  في مصر

ترتيب مصر فم مؤشر التنافييل العالمم
2019للنق  والطرق لعا  

44
48

28

2019

البنية التحتية ل نق 

مؤشر الربط بين شبنة الارق

مؤشر جووة الارق

.المنتما االاتصادي العالمم: المصمر

(رتةل)
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جهدددو  الدنلدددة فدددي قطددددا  

السكك الودودوة 

"

عااا  50مراكااز لتاا تي فااي المرتبااة 8تقاادمل مصاار 

فاااي مؤشااار 2018عاااا  58مقا  اااة بالمرتباااة 2019

كفاءة خدمات القاا ات، وهاو مؤشار فرعاي مان 

يمااة مؤشاار التنافدااية العااالمي، كمااا تحداانل ا

 قااااااة مااااان 45.9لتصااااابل 42.8المؤشااااار مااااان 

 قاة فاي األعاوا  ذاتهاا؛ مماا يشاير 100إجمالي 

.إلى  جا  الدولة في  ف  كفاءة خدمة القاا ات

تااوير وي تي ذلك في إطا  اهتما  الدولة النبير  ب

منظومة النق  في مصار، خاصاة مرفا  الدانك

الحديدياااة ثاااا ي أااااد  سااانة ادياااد ع اااى مداااتوه

العااالم، وأاااد أهاام مرافاا  الدولااة؛ لااالك وضااعل 

امن الدولااة خاااة لتاااوير المرفاا  بالناماا  بااالتز

مااا  باااااي اااعاااات النقااا  فاااي مصااار اتاااى عاااا  

وذلاااك ع اااى ثيثاااة محااااو  أساساااية، وهاااي 2024

:كالتالي

مشااااااااروعات تاااااااااوير الوااااااااادات المتحركااااااااة ▪

".الجرا ات وعربات  كاب"
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.مشروعات الديارة ع ى مدير القاا ات▪

ة مشااروعات تاااوير البنيااة األساسااية الخاصاا▪

.بمرف  الدنك الحديدية

فاااي 2014هااااا، وااااد شااارعل الدولاااة مناااا يو ياااو 

 فااة تنفيااا خاتهااا فااي مجااال الداانة الحديااد، بتن

م ياااا  جنياااه واتاااى عاااا  220إجمالياااة تدقااادل  بنحاااو 

، وذلااااك إل شاااااء خاااااو  جدياااادة، وازووا  2024

الخااااااو  القديماااااة، بجا اااااب اساااااتيراو جااااارا ات 

، وعرباااات جديااادة وتااااوير القاااديم منهاااا وتحديثاااه

وتااااوير محااااات القااااا ات والمزلقا اااات ع اااى 

جميااا  الخااااو ، بجميااا  محافظاااات جمهو ياااة 

.  مصر العربية

باإلضااافة إلااى ذلااك، عم اال الدولااة ع ااى تحاادي 

فياا  ظم اإلشا ات النهربابية، وذلك من خايل تن

مشروعًا، وبالفع  تام اال تهااء مان257 حو عدو 

مشاااروعًا منهاااا بتن فاااة إجمالياااة 177تنفياااا عااادو 

م ياااااااا  جنياااااااه، وجاااااااا ِ تنفياااااااا عااااااادو45ب غااااااال 

م يااااا  43مشااااروعًا بتن فااااة إجماليااااة ب غاااال 52

جنيااااه، وماااان المخاااااط الباااادء فااااي تنفيااااا عاااادو

م ياااا  132مشاااروعًا بعجماااالي تن فاااة تقديرياااة 28

.جنيه

ي تطور ايمل ا تامارات اليك  الحمام تا
(  2020/2019–2014/2013)عامم 

2.3

12.1

2014/2013 2020/2019

(مليار جنيم)

.وزارة التخطيط والتنميل االاتصادال: المصمر
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ن وفي سياق العما  ع اى تنفياا المحاو  األول ما

محاااااو  تاااااوير الداااانك الحديديااااة الاااااي يلاااام 

، "الجارا ات"مشروعات تاوير الوادات المتحركاة 

مان وتاوير وتحادي  عرباات الركااب خايل الفتارة

:، تم اال تهاء من اآلتي2021اتى عا  2014عا  

و جااة  VIPعربااة منيفااة جدياادة212تو يااد عاادو ▪

.م يا  جنيه2.1أولى وثا ية وبوفية بتن فة 

واادة تولياد ااوه كام اة شاام  20تو يد عدو ▪

م ياااول 24ااااا  الغياااا ، بتن فاااة تقاااد  بنحاااو 

.جنيه

م يااااول 179.4عربة اوه، بتن فة 20تو يد عدو ▪

.جنيه

عربااة ممياازة واإلشااراف ع ااى 450تاااوير عاادو ▪

.م يول جنيه393.5التركيب، بتن فة 

صايا ة ( jt22 mc)طاراز اجارا 30ًإعااوة ت هيا  ▪

.م يول ووال  أمريني16وعمرة، بتن فة 

عرباااااة مميااااازة ومااااااو ة 300تحداااااين عااااادو ▪

.م يول جنيه43.6بو ش الهيئة، بتن فة 

عربااااة  ااااو ، بتن فااااة45تاااااوير عاااادو صاااايا ة و▪

.م يول جنيه20.1

عربااااة ماااااو ة ضااااوااي، 1175تحدااااين عاااادو ▪

.م يول جنيه56.7بتن فة 

موتاااو  جااار، 120وعااادو امحركًااا20صاااي  عااادو إ▪

. م يول ووال  أمريني12بتن فة 

لعدو ف  كفاءة التنييب وتحدين الصندوق▪

، ومث هاا عرباة و جاة أولاى45)عربة إسبا ي 90

.  م يول جنيه183، بتن فة (و جة ثا ية
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، بتن فاااااة فر دااااااويعرباااااة 116تاااااوير عااااادو ▪

. م يول جنيه149.4

ااا ات شام ة الصيا ة واا  6تو يد عدو ▪

.م يول يو و157الغيا ، بتن فة 

ثا ي باإلضافة إلى ذلك، يتم العم  ع ى المحو  ال

الخاااااااا  بتنفياااااااا مشاااااااروعات تااااااااوير البنياااااااة 

يم األساساااية بمرفااا  الدااانك الحديدياااة، لتنظااا

ي اركااة القاااا ات، ولتق ياا  الحااواو ، خاصااة التاا

عزيااز ينااول المتداابب فيهااا العنصاار البشااري؛ لت

.األمال بمرف  الدنك الحديدية

ة وتعد أولي ت ك الخاوات عم  تجديدات الدان

كي اااااااااااومترًا، باإلضاااااااااااافة إلاااااااااااى1418بااااااااااا طوال 

ا مفتااًااااا، فلاااا ًا عاااان اال تهاااااء ماااان تنفياااا2053

كي ااااومتر، باإلضااااافة إلااااى500تجدياااادات باااااول 

.  م يا ات جنيه3.9مفتااًا بتن فة اوالي 591

قااد  اتصااالًا، جااا ِ تنفيااا أعمااال تجدياادات باا طوال ت

مفتااًاااااااا بتن فاااااااة750كي اااااااومترًا و100بحاااااااوالي 

ا م يااا  جنيااه، وماان المخاااط الباادء فااي تنفياا2.7

كي ااومترًا 818تجدياادات أخااره مدااتقب ًا باا طوال 

.م يا ات جنيه7.6مفتااًا بتن فة 712وعدو 

وفااااي إطااااا  التاااااوير الشااااام  ل مرفاااا ، تعماااا  

الدولااة ع ااى إوخااال أاااد  األجهاازة العالميااة فااي 

ينااة صاايا ة الداانك الحديديااة، فقااد تاام تو يااد ماك

يا ة شام ة عقاد صاسو يكباأللترافحص سنة 

و تيرياا& بيساارساانوات بمعرفااة شااركة 5لماادة 

رفاة النمداوية، وجا ِ تد يب العام ين ع يها بمع

الخباااااراء األجا اااااب، ايااااا  تقاااااو  هااااااه الماكيناااااة 

ل بفحاااص االاااة الداااانك، والقلااابال، والمفاااااتي

أوتوماتيني ااااا ماااان خاااايل مداااايرها ع ااااى الداااانة

فنياااة بالداارعة العاويااة، وتقااديم تقرياار بالحالااة ال

.  ل دنة بالنام 
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ماكينات 4كما تم اال تهاء من اتفااية تو يد عدو 

النمداااااوية لصاااايا ةبيسااارجديااادة ماااان شااااركة 

يااه وتجدياادات الداانة طبقًااا ألاااد  مااا وصاا ل إل

.التننولوجيا في هاا المجال

وجااااا ِ اال تهاااااء ماااان تواياااا  اتفاايااااة ماااا  البنااااك

ماكينة 12األو وبي إلعاوة اإلعما  والتنمية لتو يد 

ماكيناااة اديماااة، وهاااي 30جديااادة، وإعااااوة ت هيااا  

: كالتالي

ة، ماكينااات تركيااب ساانة، وماكينااات فااج ساان▪

وماكينااااااات تشااااااني  بازلاااااال، وماكينااااااات وك 

.سنة

  وتشااجيعًا ل شااركات المصاارية والمشااا كة ماا

القااااام الخاااا  فاااي مجاااال تجديااادات الدااانك 

شااركات ماان 3الحديديااة تماال االسااتعا ة بعاادو 

القاااااام الخااااا  المصااااري، لتشااااا ك فااااي ت ااااك 

المشاااروعات ألول مااارة، باإلضاااافة إلاااى شاااركتي

ليصااااااا  عااااااادو ( إيرتاااااااراك–إيجيفاااااااراي)الهيئاااااااة 

.شركات5الشركات العام ة في هاا المجال إلى 

فلااااا ًا عااااان ذلاااااك تتجاااااه الدولاااااة  حاااااو تاااااوطين 

دااي  وجااا ِ التن. الصااناعات وخاصااة االسااتراتيجية

ماا  الشاااركات المتخصصاااة فااي صاااناعة الحدياااد

نك والص ب إل شااء مصان  إل تاا  الابال الدا

فير الحديدياة بمصاار؛ لتااوطين هااه الصااناعة، وتااو

.العم ة الصعبة وخ   فر  عم  جديدة

ياتم واستنمالًا لتاوير القاا ات وعربات الركاب

اآلل ع ااى اااد  وساااق تاااوير محاااات الداانك 

عا  الحديدية لي تقاء بمظهرهاا الحلاا ي، وبالف

ي  تم اال تهاء من أعمال التحدينات، وإعاوة ت ه

.وتاوير المحاات خيل الدنوات الدابقة
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وفاااي الداااياق ذاتاااه، يُجاااره العمااا  ع اااى إ شااااء 

فاااة محااااات تباولياااة بعااادلي منصاااو  وباااد ، بتن 

.  م يول جنيه139.8تُقدل  بحوالي 

ل وفيمااااا يتع اااا  بتاااااوير المزلقا ااااات التااااي كا اااا

؛ مماا  اتج 2014تعا ي من إهمال شديد اب  عا  

عنااااه النثياااار ماااان الحااااواو ؛ بداااابب العشااااوابية

وير وأخااء العنصر البشري، تم اال تهااء مان تاا

مزلقا ًااااااا ضاااااامن 295األعمااااااال المد يااااااة لعاااااادو 

، 2014/2013لداااانة 8المرا اااة الثالثاااة مااان عقاااد 

، 2021اتاى ويداامبر 2014خايل الفتارة ماان أبريا  

. م يول جنيه296بتن فة إجمالية 

نك وطبقًاااا الساااتراتيجية تااااوير منظوماااة الدااا

ير الحديدياااة يااا تي المحاااو  الثالااا  الخاااا  بتااااو

مشااااروعات الداااايارة ع ااااى مدااااير القاااااا ات 

بااااااااااااالتوازي ماااااااااااا  المحااااااااااااو  األول والمحااااااااااااو  

الثااااااااا ي، وذلااااااااك عاااااااان طرياااااااا  تاااااااااوير  ُظاااااااام

اإلشاااااااا ات، وتااااااااوير و ش الصااااااايا ة الخاصاااااااة 

.بالقاا ات أيلًا

دياة كما يتم تحادي   ظام إشاا ات الدانك الحدي

الاااااي يهاااادف إلااااى اسااااتبدال النظااااا  اإللنترو ااااي

زيااوة النهرباي القاديم، ل)الحدي  بالنظاا  الحاالي 

عاادو الاارايت فااي اليااو ، وتحقياا  أع ااى معاادالت

  الداايمة واألمااال، وأيلًااا لزياااوة الداارعة لتصاا

نك كي ومترًا في الداعة ع ى طاول الدا160إلى 

.آالف كي ومتر10الحديدية التي تب   اوالي 

وتقاااااو  الهيئاااااة القومياااااة لدااااانك ادياااااد مصااااار 

ة، بتاااوير  ظااام اإلشاااا ات الوااعااة ع اااى الشااابن

ويتلاامن . م يااا  جنيااه46.8بتن فااة إجماليااة تب اا  

التحااااادي  متابعاااااة القااااااا ات لحظاااااة ب حظاااااة، 

وتزويااااد المزلقا اااااات باااا جرا ، وأ اااااوا ، وبواباااااات 

ال أوتوماتينيااة ل حااد ماان الحااواو  وتحقياا  األماا

.بهاا المرف 
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وتلاااامنل مشااااروعات تاااااوير  ظاااام اإلشااااا ات

كي اااااومترًا، 853مشاااااروعات أساساااااية بااااااول 4

: وهي

/ مشااااااروم كهربااااااة إشااااااا ات خااااااط القاااااااهرة ▪

كي ااااومترات، والاااااي 208اإلساااانند ية باااااول 

برجًاااا  بيدًاااا، وعاااادو19يتلااامن إ شااااء عااادو 

دوبرجًاااا ثا وي اااا، وتااااوير  ظااام الاااتحنم لعااا15

مزلقا ًاااا؛ ل حاااد مااان الحاااواو ، وزيااااوة عااادو 80

وه الاارايت، ويااتم تنفيااا المشااروم ع ااى مداات

القاااااااهرة، الق يوبيااااااة، الغربيااااااة، )محافظااااااات 

نحاااااو، بتن فاااااة تقاااااد  ب(البحيااااارة، اإلسااااانند ية

.م يول جنيه471مييين يو و، و106

/الزااازي  / مشروم كهربة إشاا ات خاط بنهاا ▪

ول أبااو كبياار بااا/ بو سااعيد ووصاا ة الزاااازي  

برجًاااا 21كي اااومترًا، ويتلااامن إ شااااء عااادو 214

حنم برجًااا ثا وي ااا، وتاااوير  ظاام الاات19 بيدًااا، و

الق يوبياااااة، )مزلقا ًاااااا، بمحافظاااااات 84لعااااادو 

 فاااة ، بتن(الشاااراية، االساااماعي ية، بو ساااعيد

م ياول جنياه، 399م ياول ياو و، و61تقد  بنحو 

.  مييين فر ك سويدري8.7و

كهربااة إشاااا ات خاااط بنااايجااا ِ تنفياااا مشاااروم ▪

كي اااااااومترًا، 250أساااااايو  باااااااول / سااااااويب 

24برجًا  بيدًاا، وعادو 15ويتلمن إ شاء عدو 

86برجًاااا ثا وي اااا، وتااااوير  ظااام الاااتحنم لعااادو

ا، بنااااي سااااويب، والمنياااا)مزلقا ًاااا بمحافظااااات 

م يااااول 82.2، بتن فااااة تُقاااادل  بنحااااو (وأساااايو 

.م يول جنيه366.1ويو و، 

كهرباااااة إشاااااا ات خاااااط جاااااا ِ تنفياااااا مشاااااروم ▪

كي اااومترًا، 181 جااا  امااااوي بااااول / أسااايو  

وعااادوبرجًاااا  بيدًاااا، 17وتتلااامن إ شااااء عااادو 

لعااادوأبااارا  ثا وياااة، وتااااوير  ظااام الاااتحنم 3

، (واناااااااا، وساااااااوها أسااااااايو ، )مزلقا ًاااااااا 64

،م ياااااااول ياااااااو و86.5بنحاااااااو بتن فاااااااة تااااااااُقدل  

.م يول جنيه846و
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رف  هاا، وتقو  وزا ة النق  بتنفيا خاة تنمية م

ا الداانك الحديديااة بجمياا  أ كااال المنظومااة بماا

فاااااااااي ذلاااااااااك خااااااااااة تااااااااااوير و ش الدااااااااانك

الحديدياااة الساااتيعاب أعماااال الصااايا ة ل جااارا ات

هااء والعربات الجديدة، وفي هاا الداياق تام اال ت

مااان تنفياااا أعماااال المرا ااااة األولاااى مااان تاااااوير 

الاااااااو ش الربيداااااااة ل قااااااااا ات بالمحافظاااااااات 

.المخت فة

وع اااااااى صاااااااعيد مشاااااااروعات كباااااااا ي الدااااااانك 

تدددددددم تنفيدددددددذ العدودددددددد مدددددددال الحديدياااااااة، فقاااااااد 

 تدى 2014المشرنعات خ   الفتر  مال وونيدو 

م يااول 546.6والتااي ب غاال تن فتهااا ،2021وونيددو 

:ومن أبرز ت ك المشروعات  جد اآلتي.جنيه

عم يااااة الفحاااااص الشاااااام  الاااااداي  وتقيااااايم ▪

كااااوبره، بتن فااااة75الحالااااة اإل شااااابية لعاااادو 

.مييين جنيه9.5

، يناابعوفووهاال كاوبري النيا  ومراشمةتقوية ▪

وكاااااوبري النيااااا  المنصاااااو ة، وكاااااوبري النيااااا  

و باااااااالمرازي ، بتن فاااااااة إجمالياااااااة تُقااااااادل  بنحااااااا

.م يول جنيه56.8

، مشااروم  فاا  ساايا ات عزبااة الوالاادة بح ااوال▪

مييااين جنيااه، وذلااك بهاادف الحفااا 9بتن فااة 

ع ااى أ وا  المااواطنين والمركبااات ماان العبااو 

.ع ى خاو  الدنك الحديدية

ربخ إايل وتجديد كوبري الدنة الحديد أع ى ب▪

فاااة ، بمحافظاااة كفااار الشااايخ، بتن الدااامااات

.م يول جنيه1.7إجمالية ب غل  حو 

نك تن ي ًااا لت ااك الجهااوو، ا تفاا  عاادو  كاااب الداا

م ياول  اكاب 253ليصا  إلاى 2020الحديدية عاا  

م ياااااااول  اكاااااااب عاااااااا  193.4بالمقا  اااااااة بعااااااادو 

2014.
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متددددددددددددددددددددددددرن األنفدددددددددددددددددددددددداق

نالجر الكهربي

"

أولااال وزا ة النقااا  أهمياااة خاصاااه لمتااارو األ فااااق 

ة باعتبااا ه واااادًا ماان أ جاال المشااروعات التنموياا

ة، في مصر، لما له من مناسب ااتصاوية ضاخم

إلى جا ب وو ه في خدمة المواطن، فهو األسرم،

واألاااا  تن فاااة، واألكثااار أما ًاااا، كماااا يداااهم فاااي

وااوو تدهي  الدايولة المرو ياة، وأيلاا تاوفير ال

ا ماااا وتق يااا  الت اااو ، وينقااا  متااارو األ فااااق يومي ااا

.مييين  اكب3.6يقرب من 

خاااال الدولااة المصاارية تنفيااا2014ومنااا عااا  

مشااااااااروعات بقاااااااااام متاااااااارو األ فاااااااااق والجاااااااار

مشااااروعًا بعجمااااالي 27النهربااااابي بعجمااااال عاااادو 

ألااااااب كي ااااااومتر وبعجمااااااالي تن فااااااة2.2أطااااااوال 

، تاااام اال تهاااااء 2024م يااااا  جنيااااه اتااااى عااااا  757

مشاااروعات بعجماااالي 9بالفعااا  مااان تنفياااا عااادو 

م يااااااا  جنيااااااه، وجااااااا ِ تنفيااااااا عاااااادو39.6تن فااااااة 

م يااا ات 310.4مشااروعات بتن فااة ب غاال  حااو 8

مشااروعات 10جنيااه، وماان المخاااط تنفيااا عاادو 

.م يا ات جنيه407بتن فة 
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، وياااا تي هاااااا التاااااوير بهاااادف تق ياااا  النثافااااات

ين، تخفيفًاااا ع اااى الماااواطنالتقااااطروتق يااا  مااادة 

:و ف  مدتوه الخدمة، ويشم  ع ى اآلتي

.تاوير الوادات المتحركة المنيفة▪

.تاوير أ ظمة اإلوا ة والتشغي ▪

تاااااااوير المحاااااااات والبوابااااااات اإللنترو يااااااة▪

. و يرها من االتجاهات

جااازء فاااي ساااياقٍ متصااا ، تااام افتتاااا  وتشاااغي  ال

األول والجاااازء الثااااا ي ماااان المرا ااااة الرابعااااة ماااان 

كي ااومترًا، وعاادو 11.5الخااط الثالاا  ل متاارو باااول 

 اااااوي –األلااااب مداااانن –هااااا ول : )محاااااات10

ات هشاا  بركا–النزهاة -ه يوبوليس -الشمس 

عاادلي-الهايندااتب–اباااء –عماار باان الخااااب –

م ياااا  جنياااه، 28.4، بتن فاااة ب غااال  حاااو (منصاااو 

 فاق وذلك في إطا  التوس  في شبنات مترو األ

لتخاااد  جميااا  منااااط  القااااهرة النباااره، وتق يااا 

اللغط ع اى الخااو  القديماة ل متارو، وكاالك

اهرة تق ياا  النثافااات المرو يااة؛ اياا  تتداام القاا

.النبره بالنثافة الدنا ية

يال مشرن  از نا  السكة بكما تم اال تهاء من 

موطتددي المددر  نالمددر  الجدوددد  بددال   األن 

بتن فاااااااااة ب غااااااااال،2021للمتدددددددددرن فدددددددددي ونددددددددداور 

ة م يول جنيه، وتلامن ذلاك ازووا  الدان444.2

والمااار  الجديااادة بااااول/ باااين محاتاااي المااار  

يعاب كي ااومتر، وتركيااب شاابنة هوابيااة الساات1.4

التشاااغي  اتاااى المااار  الجديااادة، وتركياااب أجهااازة

اإلشااا ات والااتحنم ع ااى طااول الداانة و باهاااا 

ة م  أجهازة الاتحنم المركازي ل خاط، وتنفياا  رفا

ية معااادات كهربابياااة لتقوياااة الااااااة االساااتيعاب

ل قاااا ات بعااد االزووا ؛ وذلااك بهاادف تحدااين 

مدتاااوه الخدمااة المقدمااة بااين محاتااي الماار  

والمااار  الجديااادة مااان خااااايل الوصااااول إلاااى زمااان 

وايقاااة، وتق يااا  زمااان الرا اااة مااان 2:30تقاااطااااار 

وايقاة بادلًا مان 75ا وال إلى المر  الجديادة إلاى 

. وايقة90
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اء تاام اال تهاانفددي إطددار تطددوور من ومددة المتددرن 

ألول من مشروم تو يد وتركيب بوابات ل خااين ا

، بتن فااااة ب غاااال 2019والثااااا ي، فااااي أ داااااس 

م ياااااااااول جنياااااااااه، ويتلااااااااامن المشاااااااااروم377.4

بوابااااة وخااااول وخاااارو  850تو يااااد وتركيااااب عاااادو 

وااااادة 55ماكينااااة إصاااادا  تااااااكر ، و125ل ركاااااب، 

تحناااام ل محاااااات بمعاااادل وااااادة تحناااام لناااا  

وااااااادة تحناااااام ل خاااااااين بمحاااااااة2محاااااااة، و

. العتبة

هاااا، باإلضااافة إلااى وااادة تحناام مركاازي بمحاااة

بوابااااة 221العتبااااة، وماكينااااة فحااااص محمولااااة، و

وخول وخرو ، وذلك بهادف التخفياب مان الزااا  

أمااااا  شاااابابيك التااااااكر فااااي المحاااااات، وتيداااار

شااااراء تااااااكر الرا ااااة الواااااادة أو شااااحن النااااا ت 

ل الااااكي المداااتخد  كمحفظاااة  قدياااة الساااتقي

. خاو  المترو وتجديد االشتراكات

ماا  2020عايوة ع اى ذلااك، تام التعاااد فااي ماايو 

إلوا ة وتشاااغي  وصااايا ة الخاااط ( RATP)شاااركة 

الثالااا  ل متااارو، وذلاااك فاااي إطاااا  ساااعي الدولاااة 

خااط إل شاااء كيااال مدااتق  لتشااغي  وصاايا ة ال

.الثال  لمترو األ فاق

ات واسااتعا ل الدولااة فااي تحقياا  ذلااك بالشاارك

لاى العالمية ذات الخبرة النبيرة في هاا المجال، إ

و  جا ااب االسااتفاوة الوطنياااة ماان الخباارة والناااوا

مان اليزماة، وتغاياة جميا  التنااليب الما وباة

ة خاايل العوابااد المباشاارة و ياار المباشاارة، وزياااو

اإليااراوات ماان مصاااو   ياار تق يديااة، والمحافظااة

ع ى األصول وزياوة عمرهاا االفتراضاي مان خايل

إجاااراء صااايا ة جيااادة وتابيااا  هااااا النماااوذ  فاااي 

تشااغي  خاااو  المتاارو األخااره، والتااد يب ع ااى

. ةالصيا ة والديمة وفقًا ل معايير العالمي
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عم هاااااا فاااااي ( RATP)هااااااا، وااااااد بااااادأت شاااااركة 

، بتن فاة 2021يو ياو 27تشغي  الخط الثالا  فاي 

بة م يا ات جنيه، باإلضافة إلاى  دا5.6تُقدل  بنحو 

لباااااااي % 8أول ثاااااي  سااااانوات و % 7المشاااااغ  

.المدة التعاادية

وتجااد  اإلشااا ة إلااى أ ااه تاام اال تهاااء ماان إ شاااء 

ة و شااة عماارة خفيفااة وتخاازين ل وااادات المتحركاا

( يدةالمر  الجد–ا وال )بالخط األول بنوتدينا

فاااادا ًا؛ 15، ع ااااى مدااااااة اااااوالي 2021فااااي عااااا  

خط بهدف صيا ة وتخزين الواادات المتحركاة باال

، و فااا  كفااااءة التشاااغي  (اااااا ًا20عاادو )األول 

ل خاااط األول ل متااارو مااان خااايل صااايا ة وتخااازين

نهاااا الواااادات المتحركاااة اإلضاااافية بااادلًا مااان تخزي

.ع ى خاو  الدنة الربيدة

لتعزياااز ساااب  إطدددار خطددد  تطدددوور المتدددرن وفاااي 

نفياا الربط بين مناط  العاصامة، تام البادء فاي ت

مشاااروعات كباااره مااان المتواااا  اال تهااااء منهاااا 

:خيل فترة وجيزة، منها 

والاااي بادأت الدولااة ،المدا ر مونورودد مشدرن  

م ياااا  44، بتن فاااة 2019تنفيااااه فاااي أ دااااس 

جنيااه، ويهاادف إل شاااء خاااين مااؤمنين بالناماا 

باره وبدول ساب  ل ربط باين ضاوااي القااهرة الن

ة والجياازة، و بااط العاصاامة اإلوا يااة بق ااب القاااهر

محاااة، ويهاادف 22كي ااومترًا، وعاادو 56.5باااول 

:هاا المشروم إلى تحقي  األهداف اآلتية

 باااااااط إا ااااااايم القااااااااهرة النباااااااره بالمنااااااااط  ▪

-القاااهرة الجدياادة )العمرا يااة الجدياادة شااراًا 

( . إلخ...العاصمة اإلوا ية

ة يتناماا  ماا  الخااط الثالاا  ل متاارو عنااد محااا▪

بمحاة ( LRT)االستاو وم  القاا  النهربابي 

.الفنول والثقافة بالعاصمة اإلوا ية
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السددا م مددال )غددرا النيدد  مونورودد مشددرن  

والاااااااي تاااااام باااااادء تنفياااااااه فااااااي يناااااااير، (أكتددددددوبر

وماااان المخاااااط اال تهاااااء منااااه فااااي مااااايو 2020

م يااااا  جنيااااه، يمتااااد المدااااا  32.5، بتن فااااة 2023

محاااة، اياا  يباادأ 13كي ااومترًا وعاادو 42باااول 

مااان محااااة واوي النيااا  بمناقاااة المهندساااين 

اتااى ليتناماا  ماا  الخااط الثالاا  ل متاارو، ثاام يمتااد

محاااااة بشااااتي  ليتباااااول الخدمااااة ماااا  محاااااة 

ااااا ات الوجااه القب ااي، ثاام يمتااد بمحاااذاة محااو 

 ية يوليو مرو ًا بمنااط  المريوطياة والمنصاو26

مر إلاى اتي يص  إلى مدينة الشايخ زاياد، ثام يدات

مدينااااة الداااااو  ماااان أكتااااوبر ، ويعباااار األاياااااء 

ة الدااااننية بالمدينااااة اتااااى يصاااا  إلااااى المناقاااا

اا الصناعية ومناقة أكتاوبر الجديادة، ويهادف ها

:المشروم العميق إلى تحقي  األهداف اآلتية

 باااااااط إا ااااااايم القااااااااهرة النباااااااره بالمنااااااااط  ▪

العمرا ياااااة الجديااااادة، والمناقاااااة الصاااااناعية 

.بمدينة الداو  من أكتوبر

ة التناماا  ماا  الخااط الثالاا  ل متاارو فااي محااا▪

واوي النيااا  ومااا  القااااا  النهرباااابي الداااري 

-العاصمة اإلوا ية الجديدة–العين الدخنة )

فااااااي محاااااااة  قابااااااة ( مااااااارو –الع مااااااين 

.المهندسين

–مدونددة السددد ى)مشددرن  المطددار الكهربددائي 

العاصددمة -العاصددددر مدددال رمضددا  -الرنبيكددي

اه والاااي تاام الباادء فااي تنفياا، (ام اروددة الجدوددد 

.م يا  جنيه41.7، بتن فة 2019في  وفمبر 

كي ااااومترات وعاااادو103.3ويمتااااد الخااااط باااااول 

ماان محاااة ( ع ويااة6+  ساااحية 13)محاااة 19

عاااادلي منصااااو  التباوليااااة عنااااد مواااااب العاشاااار 

اإلسااااااااااماعي ية / بمحااااااااااذاة طريااااااااا  القااااااااااهرة 

الصاااحراوي وخاااط سااانك ادياااد الداااويس اتاااى 

.الروبيني
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تقب  المدا-العبو  : )باإلضافة إلى أ ه يمر بمدل

تفارم ، ثم ي(بد -ه يوبوليس الجديدة -الشروق -

ال إلى فرعين شمالًا إلى مدينة العاشر من  ملا

يااا  وجنوبًاااا عاااابرًا الاريااا  الااادابري اإلا يماااي وطر

الداااااويس الصاااااحراوي وصاااااولًا إلاااااى العاصااااامة 

ية ع ى اإلوا ية الجديدة ليمتد اتى المدينة الرياض

بااا  طريااا  العاااين الداااخنة، وياااتم التنفياااا ع اااى أ 

:مراا ، ويهدف هاا المشروم إلى

المدااااااهمة فاااااي زيااااااوة  ماااااو المجتمعاااااات ▪

.العمرا ية الجديدة

يتباااول خدمااة  قاا  الركاااب ماا  الخااط الثالاا ▪

ل متااااارو فاااااي محااااااة عااااادلي منصاااااو  ومااااا  

شااااارق النيااااا  فاااااي محااااااة مديناااااة مو و يااااا 

الفناااااااول والثقافاااااااة بالمرا اااااااة الثا ياااااااة مااااااان 

  المشروم، كما سيتنام  ما  القااا  الداري

.في المحاة المركزية بالعاصمة اإلوا ية

   باط شابنة خااو  متاارو األ فااق ما  القاااا▪

النهربااابي لخدمااة الماادل الجدياادة ع ااى طرياا 

: اإلساااااماعي ية الصاااااحراوي، مثااااا / القااااااهرة 

ن الشااروق، المدااتقب ، وبااد  اتااى العاشاار ماا

 ملااااال شاااامالًا والعاصاااامة اإلوا يااااة جنوبًااااا؛ 

اهرة لتده  ع ى المواطنين اال تقال من القا

.إلى ت ك المدل والعنس أيلًا

–ة العدديال السدد ن)المطددار الكهربددائي السددرو  

،(مطددددددرنح-العلمدددددديال –العاصددددددمة ام اروددددددة 

م ياا  جنياه، يمتاد المداا  مان العاين145بتن فة 

ى الداخنة واتاى الع ماين الجديادة، ثام إلاى مرسا

محاااة 22كي ااومترًا، وعاادو 660مااارو  باااول 

محاااة إا يميااة، 14محاااات ااااا  سااري ، و8)

، (ابيوسيتم تادايقهم فاي مرا اة التصاميم النها

كي اااومترًا 250والدااارعة التصاااميمية ل مشاااروم 

فاااي الدااااعة، والدااارعة التشاااغي ية ل قااااا ات

. كي ومترًا في الداعة230النهربابية الدريعة 
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كمااااااا تب اااااا  الداااااارعة التصااااااميمية ل قاااااااا ات 

كي ااومترًا فااي الداااعة 160النهربابيااة اإلا يميااة 

كي اااومترًا فاااي 120وجااارا ات البلااااب  النهربابياااة 

ي الداااعة، واااد تاام الباادء فااي تنفيااا المشااروم فاا

وماان المخاااط اال تهاااء ماان تنفياااه 2021أبرياا  

، ومن شا ل هااا المشاروم تحقيا  2024في يناير 

:األهداف التالية

 كااااااب )تنفياااااا خاااااط اااااااا  كهرباااااابي ساااااري  ▪

ياااربط مديناااة العاااين الداااخنة ع اااى( وبلااااب 

ساااااا  البحاااار األاماااار بمدينااااة مااااارو  ع ااااى 

.ساا  البحر المتوسط

خدمااة اركااة  قاا  البلاااب ؛ ممااا يداااعد ع ااى ▪

ة إلاى تنشيط اركاة التجاا ة الداخ ياة ،باإلضااف

ماوا ب ال) ق  اإل تا  المح ي لماوا ب التصادير 

(.الموا ب الجوية-الموا ب الجافة -البحرية 

.ر بط المناط  الصناعية بموا ب التصدي▪

المداااااااهمة فااااااي  بااااااط العاصاااااامة اإلوا يااااااة ▪

الجدياااادة والماااادل الجدياااادة بشاااابنة ساااانك 

اديديااااة لنقاااا  الركاااااب والبلاااااب  ماااان خاااايل 

.وسي ة  ق  سريعة وعصرية وآمنة

ر اختصااا  زماان الاارايت بااين المحافظااات ألكثاا▪

ماان  صااب الوااال الاااي يدااتغراه المااواطن 

ةاالي اااا ساااواء عبااار شااابنة القااااا ات القديمااا

.أو عبر الارق الحالية

سااايقا  المواطناااول  ا اااتهم مااان القااااهرة▪

إلاااااى اإلسااااانند ية فاااااي مداااااافة تصااااا  إلاااااى

وايقااة فااي الوااال الاااي يتااراو  فيااه زماان45

قديماة الرا ة االي ا سواء بقاا ات الشابنة ال

اإلساااااانند ية بااااااين /أو عباااااار طرياااااا  القاااااااهرة

.ساعتين وبين ثي  ساعات و صب
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خفاا  عاادو اااواو  الااارق، وكااالك تناااليب ▪

.الصيا ة لهاه الارق

مشدددرن  المر لدددة الثالثدددة مدددال ال ددد  الثالددد  

م ياااااا ات جنياااااه، بااااااول40.7بتن فاااااة للمتدددددرن،

محاااااااااااة15كي ااااااااااومترًا، تشااااااااااتم  ع ااااااااااى 17.7

تمتاد مان العتباة( سااحية2ع وية، 5،  فقية8)

يوليااااو 26بمناقاااة وسااااط الب اااد أسااااف  شاااا م 

.بمناقة  م ة بوالق

الاك ثم يعبار أساف   هار النيا  مارو ًا بجزيارة الزم

مناقة اتى ميدال النيل كات لتتفرم شمالًا إلى

رو  إمبابااة وجنوبًااا إلااى المهندسااين وبااوالق الاادك

اتااااى جامعااااة القاااااهرة، مخاااااط االفتتااااا  ع ااااى

، 2022فاااي يو ياااو ( النيااال كااات-العتباااة )أجاازاء 3

النياال )، و2023فااي يو يااو ( إمبابااة-والنياال كااات 

.2024في فبراير ( جامعة القاهرة-كات 

وماااان شاااا ل هاااااا المشااااروم العماااايق تحقياااا  

:األهداف اآلتية

رو استنمال مرااا  إ شااء الخاط الثالا  ل متا▪

.بغرب القاهرة

تخفااااي  التندسااااات المرو يااااة فااااي مناااااط  ▪

.المهندسين-إمبابة -وسط الب د 

ت خفاا   دااب الت ااو  الناتجااة عاان المركبااا▪

.الداحية ووساب  النق  التق يدية

 فااا  المعا ااااة عااان كاهااا  الماااواطن، وتاااوفير ▪

. الوال والجهد اللاب  في فترات اال تظا

ي تحداااين المداااتوه االاتصااااوي واالجتمااااع▪

ل مناااااط  التااااي يماااار بهااااا وتحقياااا  التنمياااااة

.المدتدامة

الربط ما  الخاط األول فاي محااة  اصار وما  ▪

.الخط الثا ي في العتبة وجامعة القاهرة
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"مشرنعات النم  البوري

تتمتاا  جمهو يااة مصاار العربيااة بموااا  جغرافااي

ا ها متميااز بااين م تقااى ثااي  اااا ات، وتمتااد سااوا

أكثااار مااان ألفاااي ميااا  بحاااري، وتاااا  ع اااى البحااار 

المتوسااااااط والبحاااااار األاماااااار وترباهمااااااا اناااااااة 

الداااااويس، والتاااااي تعاااااد أااااااد أهااااام الشااااارايين 

.المياية العالمية تربط الشرق بالغرب

فااياتصااالًا، تاام افتتااا  اناااة الدااويس الجدياادة

بعدما تم مشروم افرهاا 2015أ داس عا  6

ء ويا تي إ شاا(. عاا  واااد فقاط)في زمن اياسي 

اناااااة جدياااادة موازيااااة فااااي إطااااا  جهااااوو الدولااااة 

ن لتعظاااايم االسااااتفاوة وتحقياااا  أكباااار  داااابة ماااا

ن بدول االزوواجية في تديير الدفن في االتجاهي

  تواااب فااي مناااط  ا تظااا  واخاا  القناااة، وتق ياا

زمااان عباااو  الدااافن الماااا ة، وزيااااوة ااااد ة القنااااة  

االساااااااااتيعابية لماااااااااارو  الداااااااااافن فااااااااااي  اااااااااا  

النمااااو المتوااااا  لحجاااام التجااااا ة العالميااااة فااااي 

.المدتقب 
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روم ويااا تي افتتاااا  القنااااة الجديااادة ا تباطًاااا بمشااا

 جاة التنمية بمناقة اناة الدويس؛ مما يرف  و

الثقاااة فاااي القنااااة ك فلااا  ممااار ميااااي عاااالمي، 

فا  أيلًاا ويق   تنافدية القنوات البدي ة، كماا ير

و جااة الثقااة فااي اسااتعداو مصاار إل جااا  مشااروم 

كاا  التنمياة بمناقاة اناااة الداويس، ويانعنس

مااااااا سااااااب  ع ااااااى زياااااااوة الاااااادخ  القااااااومي ماااااان 

العم اااة األجنبياااة، وإتاااااة أكبااار عااادو مااان فااار  

العمااااا  ل شاااااباب، وخ ااااا  مجتمعاااااات عمرا ياااااة 

.جديدة

اء وثمة عديد من اإل جازات التي تحققل من إ ش

:اناة الدويس الجديدة، من أبرزها اآلتي

الحفاااااااا  ع اااااااى المركاااااااز التنافداااااااي لقنااااااااة ▪

الداااويس عااان طريااا  االساااتمرا  فاااي تااااوير 

المجااره المياااي ل قناااة فااي  اا  مشااروعات 

التاااااوير التااااي تااااتم فااااي الااااارق المنافداااااة

.والبدي ة سواء البحرية منها أو البرية

لاااىزيااااوة القاااد ة التصاااريفية ل قنااااة لتصااا  إ▪

لي ساافينة معيا يااة فااي اليااو  مقا  ااة بحااوا97

ساااااافينة اباااااا  افتتااااااا  اناااااااة الدااااااويس 77

.الجديدة

اادمًا 66الدما  بعبو  الدفن اتى  اطس ▪

فاااي كاااي االتجااااهين، خاصاااة فاااي  ااا  التزاياااد 

اااادمًا 45المداااتمر ل دااافن ذات الغااااطس 

فاااا كثر، وهااااو مااااا ساااااهم فااااي جاااااب الداااافن 

و  العمياة في أساول التجا ة العالمي لعب

.القناة

تحقياااا  األمااااال المياااااي لوجااااوو اناااااة بدي ااااة ▪

تلااامن عاااد  توااااب الميااااة عناااد اااادو  أي 

.  ااو  طا  

تق ياااا  عاااادو اال حناااااءات بااااالمجره المياااااي ▪

ل قنااااة؛ مماااا أوه الاااى زيااااوة معااادالت األماااال 

.المياي ل دفن العابرة ل قناة
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ساافينة فااي 45تحقياا  العبااو  المباشاار لعاادو ▪

ولكااي االتجاااهين ماا  تق ياا  زماان العبااو  ليناا

ساااعة لقاف ااة الشاامال 18ساااعة باادلًا ماان 11

وضااااام ااف اااااة الشااااامال الثا ياااااة الاااااى ااف اااااة 

ل الشاامال األولااى لينااول العبااو  ااف ااة شااما

.واادة وااف ة جنوب واادة فقط

يااااتم اسااااتهداف مجددددا  النمدددد  البوددددري، وفااااي 

إلااىتاااوير أ صاافة المااوا ب لتصاا  اركااة التااداول

م ياااااول طااااان، 170م ياااااول طااااان بااااادلًا مااااان 400

ماا  وتعظاايم تجااا ة الترا زياال، باإلضااافة إلااى الع

ع اااااااى جعااااااا  مصااااااار مركااااااازًا عالميًاااااااا ل تجاااااااا ة 

وال وجدااااااتيات ماااااان خاااااايل التاااااااوير الشااااااام  

ل ماااوا ب المصااارية، ومشاااروعات تابيااا   ظاااا 

الشااااباك الوااااااد، واإلفاااارا  الجمركااااي المدااااب  

ك بااالموا ب المصاارية، وكااالك إطاايق مشااروم بناا

.مع ومات النق  البحري

مر هاا، باإلضافة إلى مشروعات موا ب البحر األا

ينااء باستنمال تااوير مينااء الداخنة، وتااوير م

ساااااااافاجا، وكااااااااالك مخاااااااااط تاااااااااوير ميناااااااااء 

اإلسااااانند ية فاااااي إطاااااا  مخااااااط تنفياااااا مينااااااء 

بي اإلساااانند ية النبيااااار، اياااا  ياااااتم تاااااوير ميناااااا

ط اإلساانند ية، والدخي ااة، وإ شاااء الميناااء األوساا

اء ، أيلًااا مشااروعات تاااوير ميناا(ميناااء المنااس)

وميا ، وأبرزها مشاروم محااة الحاوياات الثا ياة

، ومشااااروم إ شاااااء ااااااجز األمااااوا  1تحيااااا مصاااار 

.الغربي وامتداو ااجز األموا  الشراي

قد وع ى صعيد إ شاء وتاوير الموا ب المصرية، ف

مينااااء منهاااا53ب ااا  عااادو الماااوا ب البحرياااة لمصااار 

ءميناااء تخصصااي ا، وجااا ِ إ شااا38ميناااء تجا ي ااا و15

-ط أبواير بالبحر المتوسا-جرجوب )موالٍ جديدة 3

، ويشااير كاا  ذلااك إلااى( أ  بنااا  بااالبحر األاماار

. راوة البنية التحتية ل نق  البحري في مص



48 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

جية اتصااالًا، وضااعل الدولااة المصاارية اسااتراتي

لتعظااااااااايم 2030لتااااااااااوير النقااااااااا  البحاااااااااري 

االساااااتفاوة مااااان اااااااام النقااااا  البحاااااري ووو  

.الموا ب البحرية في وعم االاتصاو القومي

وتتمثاااا  أهاااام أهاااااداف ت ااااك االسااااتراتيجية فاااااي 

يل تحقي  التناما  باين الماوا ب المصارية مان خا

وضااااااا  مخااااااااط متنامااااااا  يتلااااااامن خريااااااااة 

نمياة استثما ية ل موا ب المصرية لدعم خااة الت

الشاااااام ة، ماااااا  الااااااربط باااااين المااااااوا ب البحريااااااة 

المصاااارية ماااان جهاااااة وبالمناااااط  االساااااتثما ية 

والصااناعية ماان جهااة أخااره عاان طرياا  شاابنات 

الااااارق الجدياااادة وخاااااو  الداااانك الحديديااااة 

ر إلاى والقاا ات النهربابية الجديدة لتتحول مصا

مركاااااااااز عاااااااااالمي ل تجاااااااااا ة وتاااااااااداول الااااااااااااة 

.وال وجدتيات

ب كماااااا تداااااتهدف االساااااتراتيجية  فااااا  التصاااااني

ا إلااى الاادولي ل مااوا ب البحريااة المصاارية، وتحوي هاا

مااااوالٍ خلااااراء تراعااااي البعااااد البيئااااي باسااااتخدا 

مصااااو  الااااااة المتجااادوة، وتااادا  ت اااك الماااوا ب 

اختصااااااااا  البناااااااااء والتشااااااااغي  -( BOT)بنظااااااااا  

وهاااو  ظاااا  يتاااولى بموجباااه القااااام-والتحويااا  

ا الخا  تموي  وإ شاء مرفا  خادمات عاماة بادلً

اباده من الحنومة، مقاب  تشاغي ه واال تفاام بعو

ة، لمدة محدوة تعوو بعدها م نية المرفا  ل دولا

نولوجيا وتتميز ت ك الموا ب عن  يرها بتابي  تن

ات تق اا   دااب الت ااو  وفاا  طبيعتهااا، ومداااا

معزولااااة ل صااااب  ياااار النظيااااب ل حااااد ماااان آثااااا ه 

.البيئية الخارة

ي ولتعظاايم االسااتفاوة ماان ااااام النقاا  البحاار

مي، ووو  الموا ب البحرية في وعام االاتصااو القاو

مشااروم  قاا  46وضااعل الدولااة خاااه إل شاااء 

م ياااا  54.4بحاااري بتن فاااة إجمالياااة تقاااد  بحاااوالي 

.جنيه
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مشروعًا منها 16وتجد  اإلشا ة إلى أ ه تم تنفيا 

م يااااا  جنيااااه، وجااااا ِ تنفيااااا15.8بعجمااااالي تن فااااة 

كماااا تااام . م ياااا  جنياااه38.6مشاااروعًا بتن فاااة 30

كي ااااومتر  صاااايب بحااااري 17وضاااا  خاااااة لتنفيااااا 

م ياااا  جنياااه لخدماااة التجاااا ة الدولياااة 30بتن فاااة 

. وتقديم الخدمات ال وجدتية ل دفن

ومن أبرز المشاروعات المنفااة فاي هااا الداياق

: جد اآلتي

فااااةبتن ،تطددددوور ميندددداء  ددددفاجا البوددددري: أنلًددددا

م ياااول جنياااه، ومااان المخااااط اال تهااااء مااان 619

بشن  كام  2008أعمال التاوير التي بدأت في 

، ويُعاادُّ ميناااء ساافاجا ماان أاااد  2022فااي يو يااو 

ماااوا ب البحااار األامااار، ويقاااو  المينااااء مناااا فتااارة 

ة طوي ااة بخدمااة الحجااا ، وكااالك التجااا ة الدولياا

ماااااا  وول إفريقيااااااا ووول جنااااااوب شاااااارق آساااااايا 

.وأستراليا

يخااد  ويُعادُّ المينااء الااربيس ل وجاه القب ااي؛ ايا 

ب، ااتياجاته من الوا وات والصاو ات واركة الركا

صر كما يقو  الميناء بدو  ايوي في  ق  تجا ة م

الخا جياااة مااان األترباااة والخاماااات المعد ياااة، كماااا 

اب  يداااتقب  كمياااات كبيااارة مااان الغااايل والبلااا

، العامة والمعدات الثقي ة وسافر وعاووة الركااب

والداااااابحين، وااااااد شااااام ل عم ياااااات التااااااوير

:اآلتي

ألاب 12إ شاء محاة  كاب بمدااة إجمالياة ▪

م يول سانوي ا1.3متر مرب  باااة استيعابية 

عاااان مرا ااااة اباااا  % 156 اكااااب لزياااااوة اااااد ها 

.التاوير

ميناااء، تحاادي  و فاا  كفاااءة البنيااة التحتيااة ل ▪

اء اياا  تاام إ شاااء مااوزم كهرباااء  باايس ل ميناا

.مرتبط بمحاة محوالت مدينة سفاجا
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إ شاااء محاااة ل شاااانات بمدااااة إجماليااة ▪

ألاااااب متااااار مربااااا  تحتاااااوي ع اااااى ساااااااة 100

ألااااب متاااار 16.3لشاااااانات الصاااااو  بمدااااااة 

مرباااا ، وسااااااة لشااااااانات الااااوا و بمداااااااة

ألااب متاار مرباا ، وسااااة ل بااراوات مغااااة 16

آالف متر مرب  8.2بمظيت معد ية بمدااة 

متااار 800مااازووة بمبناااى لوجيداااتي بمداااااة 

آالف متااااار 1.2مربااااا ، ومبناااااى إوا ي بمداااااااة 

مرباااا  إل هاااااء اإلجااااراءات وخدمااااة الدااااابقين 

ومدااااجد ووو ات مياااااه عموميااااة وكافتيريااااا، 

.باإلضافة ل مداخ  والمخا   واإل ا ة

محااااااااات طاااااااااة 5تزوياااااااد المينااااااااء بعااااااادو ▪

.ميجاوات4شمدية باااة إ تاجية 

إ شااااااء محااااااة تح ياااااة ميااااااه البحااااار بااااااااة ▪

.متر منعب في اليو 500إ تاجية 

ومااان المتواااا  زيااااوة طاااااة تاااداول الشااااانات 

ا ألااب شاااانة ساانوي ا، بزياااوة اااد ه40لتصاا  إلااى 

  وزياااوة الاااااة اإلجماليااة لتااداول البلاااب% 335

اوة مييين طن سنوي ا، بزي8.5بالميناء لتص  إلى 

ألاب 825وزياوة مدااة الميناء إلى % 190اد ها 

.متر مرب 

 اى والااي اشاتم  ع،تطوور مينداء  ميدا : ثانيًا

إ شاااء محاااة متعاادوة األ ااراض جدياادة بتن فااة

و م يااا  جنيااه تاام افتتااهااا فااي ماااي1.4تقااد  بنحااو 

ااااطرة بحريااة اااوة 2، اياا  تاام بناااء وتو يااد 2019

ااطرة بحرية ااوة 2طنًا ل واادة، وتو يد 60شد 

م ياااول جنياااه، 197طنًاااا ل وااااادة بتن فاااة 25شاااد 

وإ شااااااء  صااااايب جدياااااد ل بلااااااب  العاماااااة فاااااي 

متاااارًا 340باااااول 9و8المناقااااة بااااين  صاااايفي 

م يااول جنيااه، وأيلًااا 142متاارًا بتن فااة 12وعماا  

متاااارًا 90إ شاااااء  صاااايب خاااادمات بحريااااة باااااول 

.م يول جنيه11.2أمتا  بتن فة 8وعم  
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  كما تام إ شااء محااة متعادوة األ اراض لتق يا

زماان ا تظااا  الداافن خااا   الميناااء، وزياااوة كميااة

البلاااااااااب  المتداولااااااااة، بتن فااااااااة ب غاااااااال  حااااااااو

.2019م يا  جنيه عا  1.4

، نةتطددوور منطمددة نميندداء العدديال السدد: ثالثًددا

 اايج وهاااا األخياار يُعاادُّ بوابااة  فاااذ لمصاار ووول الخ

ى العربااي وآساايا، ويقاا  ميناااء العااين الدااخنة ع اا

الداااااا  الغربااااي لخ اااايج الدااااويس ع ااااى بُعااااد 

كي ااومترًا ماان جنااوب مدينااة الدااويس43اااوالي 

كي اومترًا مربعًاا، وبغااطس22.3بمدااة اد ها 

و ظااارًا التداااام المداااااات . متااارًا18يصااا  إلاااى 

ا المحياااة، فااعل الميناااء ساارعال مااا أصاابل مركاازً

دولياة، صناعي ا  بيدًا يخاد  األساواق المح ياة وال

: وتشم  خاط التوس  بالميناء اآلتي

عماا  محاااات الحاويااات الجدياادة، ومحاااات ▪

البلاااااااااب  العامااااااااة، والشااااااااحنات الجافااااااااة، 

. ومحاات الشحنات الداب ة

ين تاااوفير الخااادمات ال وجداااتية ومراكاااز التخاااز▪

.والتوزي ، وإ شاء ميناء جاف

عاايوة ع ااى تحاادي  مركبااات الميناااء ومعاادات▪

.مناولة ل حاويات

تطددددددددوور ميندددددددداء ال ر قددددددددة البوددددددددري : رابعًددددددددا

قاادل  بتن فااة إجماليااة تُ،بمواف ددة البوددر األ مددر

تميازًا م يول جنيه، لينول مينااءً وولي اا م302بنحو 

يدااااتوعب التوساااا  المتزايااااد فااااي اركااااة النقاااا 

البحاااري باااين مصااار ووول الخ ااايج العرباااي، كاااالك

اركاااااااااة الدااااااااايااة الداخ ياااااااااة وبماااااااااا يدااااااااامل

ألاااب 250بملااااعفة الااااااة االساااتيعابية مااان 

. ألب  اكب سنوي ا700 اكب إلى 
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هااااا، وااااد اعتمااادت فنااارة التصاااميم المعماااا ي 

 اااى ع اااى التوسااا  الرأساااي فاااي البنااااء ل تغ اااب ع

التاي ضي  المدااة األ ضاية المتاااة بالمينااء، و

أضااااايفل إليهاااااا مداااااااة مااااان أ اضاااااي القاااااوات 

ي تام المد حة، وتعد أولى المنشآت الربيدة الت

اال تهاااء منهااا هااي إ شاااء محاااة ا تظااا  خا جيااة 

ألااب متاار مدااال خااا   123بتخصاايص مدااااة 

مينااااااء الغروااااااة مااااان محافظاااااة البحااااار األامااااار؛ 

إل شاااااااء محاااااااة ا تظااااااا  ل ركاااااااب والداااااايا ات 

.2018عا  

وا تطددوور ميندداء نووبدد  البوددري بجندد: خامسًددا

م يااااول جنيااااه، الاااااي يعااااد 485بتن فااااة ، دددديناء

ر البواباااااة الربيداااااة ل تبااااااول التجاااااا ي باااااين مصااااا

ات وشااقيقاتها ماان الاادول العربيااة، وتااوفير شاارك

إوا ة و تشااااغي  ذات مدااااتوه متميااااز ل حفااااا  

.ع ى أصول الهيئة وصيا تها

وإ شاااااااء محاااااااة متعاااااادوة األ ااااااراض شاااااامال 

الميناااااااء؛ لجاااااااب خاااااااو  جدياااااادة بااااااين مصاااااار 

والمم نااااة العربيااااة الدااااعووية لداااافن الماااارو  

ي والعبلااا ات، وإ شاااء محاااة  كاااب الااا ية تنفاا

ألاب 40م يول  اكب ع ى مدااة 1.7الستيعاب 

.متر مرب 

الجاااااادير بالاااااااكر أل إجمااااااالي سُاااااافن األساااااااول 

ساافينة اتااى  هايااة 126التجااا ي الااوطني اااد ب اا  

م يول طن 1.5بعجمالي امولة ساكنة 2020عا  

ة ساااكن، وب اا  إجمااالي الجااوازات البحريااة الدااا ي

ألااااب جااااوازًا بحري ااااا سااااا يًا، وإجمااااالي تااااداول22.8

 حااااااااو2020الحاويااااااااات المنافئااااااااة عاااااااان عااااااااا  

مييااااااين ااويااااااة منافئااااااة، وإجمااااااالي تااااااداول 7.6

م ياااااااااااول 164ااااااااوالي 2020البلااااب  عااان عاااا  

ن ، في ااي(مييين تخصصي8تااااجا ي ا، 156)طاااان 

2020ب   إجمالي عدو الدفن المتارووة عان عاا  

.ألب سفينة11.9 حو 
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ةمشرنعات الموانئ البرو "

، يااااتم تنفيااااا خاااااة 2030فااااي إطااااا   ؤيااااة مصاااار 

جافااة شااام ة لتاااوير وتحاادي  المااوا ب البريااة وال

والمراكاااااز ال وجداااااتية؛ لتخفياااااب اللاااااغط عااااان 

لاااى الماااوا ب البحرياااة والاااارق البرياااة، باإلضاااافة إ

أصاحاب تق ي  التناليب وتوفير الوال بما يخد 

.المصا  

وااااد  اعااال اساااتراتيجية وزا ة النقااا  فاااي إ شااااء

المااوا ب الجافااة، تااوافر هاااه المااوا ب والمناااط  

فاااي موااااا  تااام اختيا هاااا وفقًاااا ألساااس ع مياااة 

لخدمااة أهااداف التنميااة، ولااالك تاام وضاا  خاااة 

م ياااا ات 6مشاااروعًا بتن فاااة إجمالياااة 29لتنفياااا 

مشاااااااروعات مااااااان ت ااااااااك 9جنياااااااه تااااااام تنفيااااااااا 

:المشروعات، ومن أهمها

،2017إنشدددداء ميندددداء قسددددط  البددددري عدددداى ▪

م ياااول جنياااه بجناااوب مصااار، الااااي 79بتن فاااة 

يداااهم فاااي إاااادا   ق اااة فاااي اركاااة التجاااا ة 

واالساااااتثما  باااااين مصااااار والداااااووال كبواباااااة

إلفريقيااااا سااااتتمث  فااااي إضااااافة سااااوق ااااارة

جديااادة تعمااا  ع ااااى تنمياااة اركاااة الصاااااو ات 

وة والااوا وات ل بلاااب  والثااروة الحيوا يااة، عااي

.ع ى تديير اركة المدافرين والبلاب 

، 2017افتتدداح ميندداء أرقدديال البددري فددي وندداور ▪

م ياااول جنياااه؛ لياااربط المينااااء باااين93بتن فاااة 

مصااااار ووولاااااة الداااااووال والااااادول اإلفريقياااااة 

-الوااعة ع ى امتداو مدا  محو  اإلسنند ية

كياااب تااااول ويدااااهم المينااااء الجدياااد، والااااي 

ألب متر مربا  فاي تداهي 130تب   مدااته 

اركاااة ا تقاااال األفاااراو، وتنمياااة اركاااة التجاااا ة

.ياالبينية بين مصر والدووال ووول إفريق

اور وندد)ا ددتكما  تطددوور ميندداء طابددا البددري ▪

م ياااااول 18.3بتن فاااااة ،(2021مدددددارم –2020

لاة جنيه، تم تاوير الميناء فاي إطاا  خااة الدو

  لرفااا  كفااااءة الماااوا ب البرياااة وتقاااديم أفلااا

خدمااااة ل قاااااومين والمغاااااو ين ماااان خيلهااااا، 

ولتعبااااار عااااان منا اااااة مصااااار الحلاااااا ية فاااااي 

.محياها العالمي
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وابااة والجاادير بالاااكر  أل ميناااء طابااا البااري يُعاادُّ ب

مصااار الشاااراية ل منااااط  الدااايااية فاااي مااادل 

ر ، اياا  تاام تاااوي( ويباا –وهااب –شاار  الشاايخ )

 اااااى البنياااااة التحتياااااة ل مينااااااء تااااااويرًا شاااااام ًا ع

ألااب متاار مرباا ، كمااا شاام ل أعمااال 27مدااااة 

.وا يةالتاوير صالة الوصول البرية والمبا ي اإل

هااااااا، وااااااد تااااام تنفياااااا عااااادو مااااان المشاااااروعات 

المتع قاااة بتحداااين منظوماااة العباااو  والعمااا 

: بالموا ب البرية، ومن ت ك المشروعات

يناااااء مشااااروم ميننااااة التحصااااي  إلنترو ي ااااا بم▪

، (2019ويداااامبر -2019فبراياااار )أ اااااين البااااري 

مييااين جنيااه؛ وذلااك لرفاا  كفاااءة6.5بتن فااة 

المينااااااء، وإاناااااا  الرااباااااة والتداااااهي  ع اااااى 

.المدافرين

األمنية مشروم البنية التحتية لتركيب األجهزة▪

(X-Ray) يو يااو –2020فبراياار )لمااوا ب الهيئااة

م يااااااول جنيااااااه، وذلااااااك13.2، بتن فااااااة (2020

لتركيااااب األجهاااازة األمنياااااة المتعااااااد ع يهاااااا 

.لت مين الموا ب

مشروم إاايل وتجدياد منظوماة إ ااا  الحريا  ▪

يو يااااااو -2020ويداااااامبر )بميناااااااء ادااااااا  

ميياااااااين جنياااااااه؛ وذلاااااااك 4.7، بتن فاااااااة (2021

.ل حفا  ع ى أصول وكفاءة الميناء

د و  هاا، وجا ٍ االي ا  ف  كفاءة وتاوير ميناء ال

م يااااا  جنيااااه، والاااااي تاااام باااادء 2.3البااااري، بتن فااااة 

، وذلااك لعماا  تجدياادات 2019التنفيااا فااي يو يااو 

شاااااااام ة ل مينااااااااء، و فااااااا  اد تاااااااه النهربابياااااااة 

.نيةواالستيعابية، وإانا  الراابة المالية واألم

مراكااز 8وتن ي ًااا لت ااك الجهااوو، فقااد تقاادمل مصاار 

، وهاو في مؤشر االتصال بشبنات الشحن الدولياة

مؤشااار فرعاااي لمؤشااار التنافداااية العاااالمي الااااي 

ي يصاااد ه المنتاااده االاتصااااوي العاااالمي، لتااا تي فااا

مقا  ااااااااااااة بالمرتبااااااااااااة2019عااااااااااااا  18المرتبااااااااااااة 

.2018عا  26
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"النمددددددددددددددددددددددد  النهدددددددددددددددددددددددري

ة عماادت الدولااة خاايل الداانوات الدااب  الماضااي

ع اااى تنفياااا عااادة مشاااروعات فاااي اااااام النقااا  

اياة النهري خاصة بعزالة االختنااات بالارق المي

و فااا  كفااااءة األهوساااة بعجماااالي تن فاااة ب غااااال

 اك م يول جنياه، ويتقاد  العما  فاي تنفياا ت600

ا  جنياه، المشروعات بعجمالي تن فة تب    حو م ي

:ومن أبرزها

 ية اإلسانند/ تاوير الاري  الميااي القااهرة ▪

.  م يول جنيه28.7بتن فة 

أسااااوال / تاااااوير الارياااا  المياااااي القاااااهرة ▪

.  م يول جنيه267.9بتن فة 

وميااااا  / تاااااوير الارياااا  المياااااي القاااااهرة ▪

.م يول جنيه23.6بتن فة 

/ تااااااااااااوير الاريااااااااااا  الميااااااااااااي القااااااااااااهرة ▪

(.ترعة اإلسماعي ية)اإلسماعي ية 

وماااان الجاااادير بالاااااكر أل الهيئااااة العامااااة ل نقاااا  

النهري اد  فاات العدياد مان المشاروعات خايل

؛ لتاااوير 2021اتااى يو يااو 2014الفتاارة ماان يو يااو 

د ااام النق  النهري، ومن ت ك المشاروعات  جا

: اآلتي

،(RIS)إ شاااء البنيااة المع وماتيااة لنهاار النياا  ▪

، (2021ويداامبر –2016 ااوفمبر )خاايل الفتاارة 

مييااااااااين يااااااااو و بمااااااااا يعاااااااااول9.2بتن فااااااااة 

.م يول جنيه165.6

ياا  عم يااة إزالااة االختنااااات الميايااة بنهاار الن▪

خاادمي المنيااا، 750اتااى الني ااو 615ماان الني ااو 

، (2019 اااوفمبر –2018 اااوفمبر )خااايل الفتااارة 

.م يول جنيه62.9بتن فة 

عم يااااااة الرفاااااا  المدااااااااي الاااااادو ي، وإزالااااااة ▪

8 ااو االختنااااات الميايااة بنهاار النياا  ماان الني

بمحاافظتي أساوال واألاصار، 359اتى الني و 

–2013أ داااااااااااااااااس )خاااااااااااااااايل الفتاااااااااااااااارة 

.م يول جنيه19.9، بتن فة (2015أ داس 
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ياا  عم يااة إزالااة االختنااااات الميايااة بنهاار الن▪

615اتاااااااااااااى الني اااااااااااااو 359مااااااااااااان الني اااااااااااااو 

بمحااافظتي ساااوها  وأسااايو ، خااايل الفتااارة

، بتن فااااة ب غااااال (2021يولياااااو –2020يوليااااو )

.م يول جنيه112.9

ياا  عم يااة إزالااة االختنااااات الميايااة بنهاار الن▪

بمحافظاااااة 885اتاااى الني اااو 750مااان الني اااو 

–2020أبريااااا  )بناااااي ساااااويب، خااااايل الفتااااارة 

.م يول جنيه42.9، بتن فة (2021أبري  

عم يااااااة الرفاااااا  المدااااااااي الاااااادو ي، وإزالااااااة ▪

 اااو االختناااااات المياياااة بنهااار النيااا  مااان الني

بمحاااااافظتي ساااااوها  615اتاااااى الني اااااو 359

–2014أبرياااااااا  )وأساااااااايو ، خاااااااايل الفتاااااااارة 

.م يول جنيه28.5، بتن فة (2016أبري  

عم يااااااة الرفاااااا  المدااااااااي الاااااادو ي، وإزالااااااة ▪

 اااو االختناااااات المياياااة بنهااار النيااا  مااان الني

بمحافظااة المنيااا، خاايل 750اتااى الني ااو 615

، بتن فااااااة(2016مااااااايو -2014مااااااايو )الفتاااااارة 

.م يول جنيه23.9

عم يااااااة الرفاااااا  المدااااااااي الاااااادو ي، وإزالااااااة ▪

 اااو االختناااااات المياياااة بنهااار النيااا  مااان الني

بمحافظااة بنااى سااويب، 885اتااى الني ااو 750

بتن فة ( 2016أبري  –2014أبري  )خيل الفترة 

.م يول جنيه31

مناااااط  4إزالااااة االختنااااااات الميايااااة لعاااادو ▪

ر ساااابتمب)بمحافظااااة األاصاااار، خاااايل الفتاااارة 

م ياااول 20، بتن فاااة (2021أ دااااس –2019

.جنيه

ياا  عم يااة إزالااة االختنااااات الميايااة بنهاار الن▪

بمحااااافظتي 359اتااااى الني ااااو 8ماااان الني ااااو 

2017ساابتمبر )أساوال واألاصار، خاايل الفتارة 

.م يول جنيه25.6، بتن فة (2020فبراير –
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عم يااااااة الرفاااااا  المدااااااااي الاااااادو ي، وإزالااااااة ▪

 اااو االختناااااات المياياااة بنهااار النيااا  مااان الني

بمحااااااافظتي الجياااااازة 953اتااااااى الني ااااااو 885

أبريااااااااااااااا )والقااااااااااااااااهرة، خااااااااااااااايل الفتااااااااااااااارة 

مييااين 5.2، بتن فااة (2014أ داااس –2013

.جنيه

ياا  عم يااة إزالااة االختنااااات الميايااة بنهاار الن▪

/ بنااااى ماااازا 885اتااااى الني ااااو 750ماااان الني ااااو 

مااااايو –2013مااااا   )الصااااب، خاااايل الفتاااارة 

.م يول جنيه11.7بتن فة ( 2018

ياا  عم يااة إزالااة االختنااااات الميايااة بنهاار الن▪

بمحافظااااة 256اتااااى الني اااو 169مااان الني اااو 

–2019يو يااااااااااو )األاصاااااااااار، خاااااااااايل الفتاااااااااارة 

.م يول جنيه18.3بتن فة ( 2021مايو 

شاااامندو ة 500تصاااني  وتو ياااد وإلقااااء عااادو ▪

رة األاصار، خايل الفتا/ ل خط المياي أسوال 

، بتن فااااااااااة (2019أكتااااااااااوبر –2018 ااااااااااوفمبر )

. م يول جنيه31.4

ياا  عم يااة إزالااة االختنااااات الميايااة بنهاار الن▪

، محافظاااااة 169اتاااااى الني اااااو 70مااااان الني اااااو 

، (2021ينااير –2020يناير )أسوال، خيل الفترة 

.م يول جنيه20بتن فة 

كمااا يُجااره تنفيااا عاادو ماان المشااروعات األخااره 

رز من اِبا  الهيئاة العاماة ل نقا  النهاري، ومان أبا

: ت ك المشروعات  جد اآلتي

ة إ شاء كباا ي فاوق أهوساة الماالل بمحافظا▪

–2020أ دااس )اإلسنند ية، خايل الفتارة 

.م يول جنيه299.5، بتن فة (2022أ داس 



58 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

ياا  عم يااة إزالااة االختنااااات الميايااة بنهاار الن▪

بمحافظااااة 750اتااااى الني ااااو 615ماااان الني ااااو 

فبرايااااار -2021فبرايااااار )المنياااااا، خااااايل الفتااااارة 

.م يول جنيه28.5، بتن فة (2022

ياا  عم ية إزالة االختناااات المياياة بفارم وم▪

بمحافظاااة 1047اتاااى الني اااو 953مااان الني اااو 

ماااا   –2021ماااا   )ومياااا ، خااايل الفتااارة 

.م يول جنيه74.4، بتن فة (2023

ياا  عم ية إزالة االختناااات المياياة بفارم وم▪

بمحافظااة 1195اتااى الني ااو 1047ماان الني ااو 

مااااايو –2021مااااا   )وميااااا ، خاااايل الفتاااارة 

.م يول جنيه55.4، بتن فة (2022

عم ياااااة إزالاااااة االختناااااااات المياياااااة بالرياااااا  ▪

اتااااااااى الني ااااااااو42البحيااااااااري ماااااااان الني ااااااااو  

بمحافظااااااااااة البحياااااااااارة، خاااااااااايل الفتاااااااااارة82

، بتن فااة ب غاال (2023مااا   –2021مااا   )

.م يول جنيه75.8

ة ولتاااوير ااااام النقاا  النهااري عوابااد ااتصاااوي

واجتماعيااة وماارووو ع ااى المااواطن، بمااا يشاام  

: ع ى اآلتي

صااايا ة وتاهيااار وتااا مين المجاااا ي المياياااة؛▪

ل حفااااااا  ع ااااااى ساااااايمة الوااااااادات النهريااااااة 

ومداااااااااتخدمي المجاااااااااا ي المياياااااااااة مااااااااان 

.المواطنين

تنشااااايط اركاااااة  قااااا  البلااااااب   هري اااااا باااااين▪

المحافظااات، وتخفيااب األامااال ع ااى الااارق 

.البرية لتق ي  الحواو 

تااوفير الواااوو اياا  يقاا  اسااتهيك الوااادات▪

.النهرية ل واوو
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"الطيرا  المدني

يُعاادُّ ااااام الاياارال ماان القااعااات األساسااية

نباي؛ في خاط التنمياة، ومادخ ًا مهم اا ل نقاد األج

مياة اي  يداهم تااويره بشان  أساساي فاي تن

التجااااا ة ماااا  العااااالم الخااااا جي وأيلًااااا تنشاااايط 

.الديااة

كمااا يدااهم هاااا القاااام الحيااوي بقااد  كبياار فااي

ومي؛ تنمية الموا و، ووعم وتحدين االاتصاو الق

اء لتااا ثيره ع اااى اااعاااات كثيااارة فاااي الدولاااة ساااو

كاب وتمث  خدمة  ق  الر. كا ل خدمية أو إ تاجية

ة والبلااااب  أاااااد أهاااام المحااااو  الربيدااااة ل تنمياااا

.االجتماعية واالاتصاوية والعمرا ية

هاااااا، واااااد وضااااعل الشااااركة القابلااااة لمصاااار 

ة تتوافاااا  ماااا   ؤياااارؤوددددة ا ددددتراتيجيةل ايااارال 

بمحاااااو  الايااااارال الماااااد ي لتااااااوير 2030مصااااار 

القااااااام، والتاااااي تتمثااااا  فاااااي أل يناااااول اااااااام 

الايااااارال الماااااد ي متميااااازًا عالمي اااااا و ابااااادًا ع اااااى 

مدااااتوه القااااا ة الداااامراء والشاااارق األوسااااط، 

ويدااهم فااي وعاام االاتصاااو المصااري فااي إطااا  

منظومااااة اقوايااااة تلاااامن لس دااااال المصااااري 

.مدتوه معيشي ا البقًا

وجااااءت األهاااداف االساااتراتيجية لمحاااو  الايااارال 

المااااد ي فااااي إطااااا  متوافاااا  ماااا  أبعاااااو التنميااااة 

ياة، المدتدامة سواء كا ل ااتصااوية، أو اجتماع

:أو بيئية، كما ي ي

تابيااااا  القواعاااااد القياساااااية : الهددددددل األن ▪

ل والتوصااايات الدولياااة ألمااان وسااايمة الايااارا

.المد ي واماية البيئة

تااااااوير و فااااا  كفااااااءة أواء : الهددددددل الثددددداني▪

ويات العم ، وتاوير المنتجات لتص  ل مدت

. العالمية

تاااااد يب وتااااااوير العنصااااار : الهددددددل الثالددددد ▪

.البشري ل قاام
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وفااااي إطااااا  االسااااتراتيجية الموضااااوعة لتااااااوير

اتاااى 2014القااااام تااام خااايل الفتااارة مااان يو ياااو 

تاااااااوير و فاااااا  كفاااااااءة الماااااااا ات 2021يو ياااااو 

مااااااا ًا وولي اااااا 25المصااااارية التاااااي يب ااااا  عااااادوها 

وتب ااا  B.O.Tومح ي اااا، منهاااا مااااا ال بنظاااا  الاااا 

م ياول 30الاااة االستيعابية ل ماا ات اوالي 

 اكااااب ساااانوي ا، واااااد  فااااات اااعااااات الاياااارال 

المااد ي المخت فااة العديااد ماان المشااروعات فااي

.هاا الدياق

كماااا اامااال الشاااركة القابلاااة لمصااار ل ايااارال

-2014يو ياااو )وشاااركاتها التابعاااة، خااايل الفتااارة 

م يااا  11.7، بتنفيااا مشااروعات بنحااو (2021يو يااو 

م يااول ووال  أمرينااي، وماان أباارز 481جنيااه، و حااو 

:هاه المشروعات

مشاااروم إاااايل وتجدياااد طاااابرات األسااااول، ▪

كرساااي ا لنااا  طاااابرة لعااادو140وإضاااافة عااادو 

بعجماااااالي( A220-300)طاااااابرة مااااان طاااااراز 12

مقعاادًا ل دااعة المعروضااة ل بياا  ع ااى1680

م شاابنة تشااغي  الشااركة، والمتعااااد ع ااايه

وذلاااك ل نهاااوض ،(Bombardier)مااا  شاااركة 

بالقاااااد ة التشاااااغي ية ل ااااااابرات مااااان خااااايل 

برات التم ااك والتاا جير التشااغي ي ألاااد  الاااا

بغاااااارض تق اااااايص المصااااااروفات والتناااااااليب 

حااااااوالتشااااااغي ية، بتن فااااااة إجماليااااااة تقااااااد  بن

ل م يااا ات جنيااه، وتاام تنفيااا المشااروم خااي8.7

(.2020سبتمبر –2017فبراير )الفترة 

ااادو شاراء الشاركة القابلاة لمصار ل ايارال ع▪

، وااماال (A330 / 200)طااابرات ماان طااراز 3

شاااركة مصااار ل ايااارال بالتعاااااد مااا  شاااركة 

(EFW )ل لتحوي هااا إلااى طااابرات بلاااب  لصااال

ة شاركة مصاار ل اياارال ل شاحن الجااوي امولاا

( 3)طن ااااا لناااا  طااااابرة ماااان الااااا 60تصاااا  إلااااى 

 ااوفمبر –2017مااا   )طااابرات، خاايل الفتاارة 

.م يا  جنيه2.4، بتن فة (2019
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مشاااروم تااااوير األسااااول الجاااوي ل شاااركة؛ ▪

ماان ل نهااوض بالقااد ة التشااغي ية ل اااابرات

طااابرات بنظااا  اإليجااا  8خاايل اسااتئجا  عاادو 

،(Dubai Aerospace)التشااغي ي ماان شااركة 

، (2017ويداااامبر –2016يو يااااو )خاااايل الفتاااارة 

.مييين ووال  أمريني408بتن فة 

مشااااروم تجديااااد وتقويااااة الهيناااا  المعااااد ي ▪

ل هنجاااااار بماااااااا  القاااااااهرة الاااااادولي، وتغيياااااار 

األ ضاااااية الخرساااااا ية لاااااه، واساااااتبدال ألاااااوا  

الدااااااقب، وشاااااابنات النهرباااااااء واإلضاااااااءة، 

وتااااوير تجهيااازات الهنجااار مااان إ شااااء  ظاااا  

جديد ل صرف و ارف أ ضاية لخدماة الااابرات

2014يولياو )وتاوير المدااات، خيل الفتارة 

.م يول جنيه123، بتن فة (2020ويدمبر –

مشاااااروم إاااااايل وتجدياااااد معااااادات الخدماااااة ▪

رة األ ضااية لشااركة مصاار ل اياارال، خاايل الفتاا

، بتن فااة ب غاال (2020ويداامبر –2014يوليااو )

دماة مييين جنيه؛ لمواكبة التاو  فاي الخ105

زا  األ ضية ل ااابرات، وزيااوة اإلياراوات، وااللتا

م بالقياساااااات والمعاااااايير الدولياااااة فاااااي تقااااادي

.الخدمة بالماا ات

مشاااااااااروم تااااااااااوير أ ظماااااااااة المع وماااااااااات ▪

- AMOS)والتابيقاات واالتصااالت  MRO IT 

System)، لمتابعاااة صااايا ة الااااابرات ب ااااد

  البرامج الموجووة في الداوق الدولياة ب ااد

ات، التننولوجيا فيما يخص الانظم والمع وما

باإلضااااافة إلااااى تاااااوير أ ظمااااة المع ومااااات 

والتابيقااااات واالتصاااااالت ماااان خاااايل إعاااااوة 

هين اااااة  ظاااااا  تاااااداول األو اق والمع وماااااات 

–2016 اوفمبر )واخ  الشاركات، خايل الفتارة 

.  م يول جنيه86، بتن فة (2019يو يو 
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ات إ شاء مبناى لشاركة مصار ل ايارال ل خادم▪

ألاب متار مربا  فاي 19.3األ ضية ع ى مداااة 

لتقاديم الخدماة 3مااا  القااهرة الادولي مبناى 

، خااايل الفتااارة 3، ومبناااى 2األ ضاااية إلاااى مبناااى 

.م يول جنيه170، بتن فة (2021–2017)

كماااا  فاااات شاااركة مينااااء القااااهرة الجاااوي عااادو

مشااااااااروعًا بتن فااااااااة إجماليااااااااة تقااااااااد  بنحااااااااو11

: م يا ات جنيه، ومن أبرز المشروعات6.1

بمااااا  2إاااااايل وتجدياااد مبناااى الركااااب  اااام ▪

–2012يناااااير )القاااااهرة الاااادولي، خاااايل الفتاااارة 

م ياااا ات جنياااه، وذلاااك 4، بتن فاااة (2016يولياااو 

3.5بهاااادف زياااااوة الاااااااة االسااااتيعابية ماااان 

مييااااين  اكااااب 7.5مييااااين  اكااااب ساااانوي ا إلااااى 

 ياة  حاو سنوي ا؛ اي  تب ا  مداااة المبناى الن

ألب متر مرب ، ومداااة المهابط والممار 231

.ألب متر مرب 380

، (O5C/23C)التاوير والتجديد الشام  ل ممر ▪

بر ويدام)بماا  القاهرة الدولي، خايل الفتارة 

م ياااااول 798.1، بتن فاااااة (2021 ااااوفمبر –2017

جنيااااه؛ لزياااااوة كفاااااءة ماااااا  القاااااهرة لحركااااة 

.الاابرات والركاب

، 3إااايل وتاويااار سيااااااو  مبنااى الركاااااااب  اااااام ▪

ر أكتااوب)بماااا  القاااهرة الاادولي، خاايل الفتاارة 

م ياااااول 542.1، بتن فاااااة (2020ماااااا  -2019

جنيااه؛ وذلااك بهاادف الحفااا  ع ااى ا تظااا  أواء

العماااااااا ، واال تقاااااااااء بمدااااااااتوه الخاااااااادمات 

المُقدماااة ل عمااايء، و فااا  المداااتوه األمناااي 

اتاااااى يواكاااااب أااااااد  3لمبناااااي الركااااااب  اااااام 

.المتا بات األمنية

2مشااااااية كهربابياااااة اتجااااااهين؛ لاااااربط مبناااااى ▪

باااااالجرا  المتعااااادو بمااااااا  القااااااهرة الااااادولي، 

.م يول جنيه237.1بتن فة 
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بمااا  (O5L/23R)تاوير و فا  كفااءة الممار ▪

ةالقاهرة الدولي، وكاالك تااوير ممارات فرعيا

(G – U J)،وطرق الخدمة لمهبط مبنى الركاب

، (2017يو يو –2014يو يو )، خيل الفترة 1 ام 

.م يول جنيه315بتن فة 

بالندااااااااابة لمشاااااااااروعات الشاااااااااركة المصااااااااارية 

ل مااااا ات خااايل الدااانوات الماضاااية، فقاااد ب ااا 

م ياااا  11.5مشاااروعًا بتن فاااة إجمالياااة 35عااادوها 

: اآلتي جد المشروعات أبرز ت ك جنيه، ومن 

ممار جدياد و فا  كفااءة الحقا  الجاوي إ شاء ▪

و يو ياا)القااديم بماااا  الغرواااة، خاايل الفتاارة 

م يااول جنيااه؛ 757، بتن فااة (2018يناااير –2013

، بهااادف اساااتقبال طااارازات الااااابرات النبيااارة

.وت مين أمن وسيمة الاابرات

تعزياااااااز المنظوماااااااة األمنياااااااة لمبناااااااى  كااااااااب▪

مااا   )بماااا  شاار  الشاايخ، خاايل الفتاارة 2

م ياااااااول 520، بتن فاااااااة (2019مااااااا   –2017

جنياااه؛ بهااادف تااا مين سااايمة وأمااان المااااا  

ب اااااد  المنظومااااات األمنيااااة الجدياااادة؛ ممااااا 

ير ساااينول لاااه أثااار إيجاااابي فاااي تابيااا  المعااااي

.الدولية في ت مين الماا 

إ شااااء مبناااى جدياااد ل ركااااب بمااااا  الغروااااة ▪

رة مييااين  اكااب ساانوي ا، خاايل الفتااا7.5يداا  

م ياا  2.1، بتن فاة (2014أكتاوبر –2010أكتوبر )

جنياااه، ويهااادف المشااااروم إلاااى  فااا  الاااااااة 

االساااااااتيعابية ل مااااااااا  الساااااااتقبال الزيااااااااوة

المتواعااااة فااااي الحركااااة؛ ممااااا يااااؤوي لزياااااوة 

 اااى اإلياااراوات، وبالتاااالي يناااول لاااه أثااار إيجاااابي ع

.الدخ  القومي، وتحدين االاتصاو
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ر  إ شاااء مبنااى  كاااب صاادي  ل بيئااة بماااا  باا▪

أكتااااوبر –2020فبراياااار )العاااارب، خاااايل الفتاااارة 

م يااا  جنيااه، ويداا  المبنااى2.6، بتن فااة (2022

ميياااااين  اكاااااب سااااانوي ا بمداااااااة إجمالياااااة4

ألااااب متاااار مرباااا ، وبالتااااالي تصاااا  الدااااعة 36

ا ميياين  اكاب سانوي 6.7االستيعابية ل مااا  

ى ليدتوعب اجم اركاة الركااب المتواعاة اتا

.2030عا  

،سااافننسإ شااااء مبناااى  كااااب جدياااد بمااااا  ▪

، (2021ماااااايو –2020ماااااا   )خااااايل الفتااااارة 

م يااا  جنيااه، بهاادف زياااوة الاااااة 1.3بتن فااة 

 اكاااااب فاااااي 300االساااااتيعابية ل مااااااا  مااااان 

 اكااب فااي الداااعة؛ لخدمااة 900الداااعة إلااى 

المنااااااااط  الدااااااايااية بااااااااألهرا  والمتحاااااااب 

ااا  المصري النبير، ولتخفيب اللغط ع ى م

.القاهرة

ا  إ شاء و ف  كفاءة الممار الاربيس بمااجا ِ ▪

–2019ويداااامبر )باااار  العاااارب، خاااايل الفتاااارة 

م ياول جنياه؛ مماا 425.4، بتن فاة (2022أبري  

ربيس يرف  كفاءة الرصب األسف تي ل ممار الا

وأعماااال صااارف األمااااا ، وضااامال اساااتقبال 

خ  جميا  الاارازات، والتا ثير اإليجاابي ع اى الاد

.القومي

رة جااا ِ تاااوير ماااا  سااا ل كاااترين، خاايل الفتاا▪

، بتن فاااااااة(2023سااااااابتمبر –2021سااااااابتمبر )

م يااا  جنيااه، وذلااك ماان خاايل إ شاااء اقاا  1.2

،Cطااااابرات كااااوو 4جااااوه جديااااد مماااار سااااعة 

 اكاااب 600وإ شااااء مبناااى  كااااب جدياااد ساااعة 

آالف متاار؛ ممااا يرفاا  اااد ة 8ساااعة مدااال 

الماااااا  ع ااااى اسااااتقبال الركاااااب والاااااابرات 

ن لخدماااة المناقاااة الدااايااية بداااا ل كااااتري

.بمحافظة جنوب سيناء
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، جااا ِ تاااوير ماااا  باار  العاارب الحزمااة الثا يااة▪

، (2022 اااااوفمبر –2021ماااااايو )خااااايل الفتااااارة 

م يااول جنيااه، وذلااك ماان خاايل 402.2بتن فااة 

إ شاء تاكدي ماوازً وتاكداي عماووي بعارض

بجمياااا  تجهيزاتااااه ل ابنااااات10.25متاااارًا و25

و باااه بالحقاا  الجااوي القااديم، وإ شاااء طاارق

خدمية و  ظا  صرف لأماا ؛ مما يزياد ااد ة 

. الماا  ع ى استقبال عدو  ايت أكثر

ا  تاااوير مبنااى الركاااب والم حاا  اإلوا ي بمااا▪

، خااااايل الفتااااارة "مااااااا  اإلسااااانند ية"النزهاااااة 

م ياول 299، بتن فاة (2017فبراير –2015يناير )

جنياااه، وذلاااك مااان خااايل تااااوير مبناااى الركااااب 

ضاافة سانوي ا، باإل/الحالي بدعة م ياول  اكاب

الحاااالي؛ مماااا يرفااا  الترمااااكإلاااى  فااا  كفااااءة 

مدتوه خدمة ماا  النزهاة الادولي لماابقاة

لحركاة المعايير الدولية ل تشغي  واساتقبال ا

.الزابدة ع ى مدينة اإلسنند ية

وفااي مجااال تاا مين ساايمة المجااال الجااوي، فقااد 

ياة  فات الشركة الوطنية لخادمات الميااة الجو

2021واتااااى عااااا  2014خاااايل الفتاااارة ماااان عااااا  

: المشروعات اآلتية

لمحاتااااااي تي يااااااراوتو يااااااد وتركيااااااب أ ظمااااااة ▪

ومركااااز باااا بو واشاتصاااااالت البعيااااد الماااادي 

فبرايااار –2019فبرايااار )القااااهرة، خااايل الفتااارة 

م ياول يااو و؛ بهادف تاا مين 1.5، بتن فاة (2020

ت ساايمة الاياارال المااد ي، وتحقياا  متا بااا

التشاااغي  لقااااام المرااباااة وإاااايل األجهااازة 

القديماااة التاااي تااادخ  الخدماااة مناااا أكثااار مااان

اا  عامًا، و ف  كفاءة التشغي ، وتوفير ا16

.الغيا  اليزمة ل تشغي 
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إايل وتجديد أجهزة الراوا  بماا  طابا، خايل▪

، بتن فااة (2017يو يااو –2015ويداامبر )الفتاارة 

ال مييين يو و؛ بهدف ت مين سيمة المجا7.2

غي  الجوي المصري، وتحقي  متا بات التش

لقااااام المرااباااة، وإاااايل األجهااازة القديماااة 

ا  لرفاا  كفاااءة التشااغي ، وتااوفير اااا  الغياا

.اليزمة ل تشغي 

إااايل وتجديااد أجهاازة الااراوا  بماااا  الغرواااة، ▪

، (2016 اااوفمبر –2015 اااوفمبر )خااايل الفتااارة 

ة مييين يو و؛ بهدف ت مين سايم8.4بتن فة 

المجااال الجااوي المصااري، وتحقياا  متا بااات

التشااغي  لقاااام المراابااة، وإااايل األجهاازة 

اا  القديمة لرف  كفاءة التشغي ، وتاوفير ا

.الغيا  اليزمة ل تشغي 

إ شاااااء شااااابنة األامااااا  الصاااااناعية الجديااااادة ▪

–2016يو ياااااو )والمينرووياااااب، خااااايل الفتااااارة 

مييااين ياو و، وذلااك 10.2، بتن فاة (2019يو ياو 

ة من خيل إ شاء شابنة أاماا  صاناعية منو ا

مااان محااااة مركزياااة بمركاااز القااااهرة ل ميااااة 

محاااااااة أامااااااا  صااااااناعية 21الجويااااااة وعاااااادو 

و اة بالمواا  الخا جية وشبنة مينرووياب من

خااااو ؛ بهااادف تااا مين المجاااال 8مااان عااادو 

الجااااوي المصااااري، وزياااااوة معاااادالت ساااايمة 

.الحركة الجوية

تو يااااااد وتركيااااااب  ظااااااا  كاااااااميرات ل مماااااارات ▪

ماا  )األ ضية بماا  الغرواة، خيل الفتارة 

م يااول يااو و؛ 1.4، بتن فااة (2018يو يااو –2018

ة بهدف ت مين سيمة المجال الجوي والمياا

الجويااة، وزياااوة معاادالت الداايمة ل اااابرات 

كاة وت مينها ع ى الممرات األ ضية، وت مين ار

.المياة الجوية بالماا 
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ل مجااااال الجااااوي  اوا يااااةاسااااتحدا  تغايااااة ▪

–2016 اااااااوفمبر )المصاااااااري، خااااااايل الفتااااااارة 

م يااااااول ووال  350، بتن فااااااة (2022ويداااااامبر 

أمريناااااي، وذلاااااك مااااان خااااايل تااااااوير أ ظماااااة 

الميااااااة الجوياااااة، وإ شااااااء مركاااااز التنداااااي  

المااااد ي العداااانري؛ بهاااادف تاااا مين المجااااال 

الجااااوي المصااااري، وزياااااوة معاااادالت ساااايمة 

فاي الحركة الجوية، واستخدا  أاد  التقنيات

االتصاااااالت، )مجااااال المياااااة الجويااااة خاصااااة 

(. المياة، الراوا ات

هااااا، وااااد اامااال الشاااركة القابلاااة لأكاويمياااة

محاااكي 2المصاارية لع ااو  الاياارال، بشااراء عاادو 

، (2015ينااااير –2013ماااايو )طيااارال، خااايل الفتااارة 

ألاااب ووال  أمريناااي؛ لزيااااوة الااااااة 400بتن فاااة 

يل التشااغي ية لتااد يب عاادو أكباار ماان الااايب خاا

الفتاااااارة التد يبيااااااة، وماااااان ثاااااام زياااااااوة اإليااااااراوات 

.  المحققة من إجراء ت ك التد يبات

طااابرات تااد يب، منهااا 4كمااا ااماال بشااراء عاادو 

 ARON G58BARON)طاااابرة مااان طاااراز 2عااادو 

G58)، طابرة من طاراز 2وعدو(BONANZA G36)،

، بتن فاة (2018أبري  –2016 وفمبر )خيل الفترة 

ميياااين ووال  أمريناااي؛ بهااادف زيااااوة القاااد ة 4.5

ت ع ى تنفيا عدو ساعات طيارال أكبار ع اى طارازا

يب طابرات أاد  لمواكبة التاو  في مجال التد 

ات ع ااى الاياارال؛  ظاارًا لتاادعيم األساااول باااابر

جديااادة، فلااا ًا عااان زيااااوة عااادو الخاااريجين و فااا  

.الجيزةكفاءتهم، وزياوة وخ  األكاويمية

ء كما اامل الدولاة بادعم المادل الجديادة، بع شاا

اه ماا ات جديدة بها لتدري  عم ياة التوجاه لها

غط المناط ، وتعظيم العابد، وأيلًا تق ي  الل

. ع ى الماا ات المصرية القديمة
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يل وتتمثاا  الثيثااة ماااا ات التااي تاام إ شاااؤها خاا

:الدب  سنوات الدابقة في اآلتي

أكتاااوبر الااااي تااام 6مااااا  سااافننس بمديناااة ▪

واسااااااااااتغرق2020افتتااااااااااااه فااااااااااي يو يااااااااااو 

، ويقا  ع اى 2016سنوات إل شاابه مناا عاا  4

ألب متار مربا ، ويهادف تخفياب 25.5مدااة 

اللااااغط ع ااااى ماااااا  القاااااهرة، وجااااا ِ تاااااوير 

الماااااااا  وتوسااااااعته بهاااااادف  فاااااا  الاااااااااة 

 اكااب فااي 900إلااى 300االسااتيعابية لااه ماان 

أضاااااااعاف 3الدااااااااعة، وذلاااااااك بماااااااا يعااااااااول 

ياا  التشااغي  الحااالي وساايتم اال تهاااء ماان جم

.2022أعمال التاوير في 

ا  كمااااا تاااام افتتااااا  التشااااغي  التجريبااااي لمااااا▪

والاااي 2020العاصاامة اإلوا يااة الاادولي يو يااو 

عاااااااا ى مدااااة 2015باااااااااادأ إ اااااااااشاؤه عاااااااااا  

كي ااااومترًا مربعًااااا، وصااااامم وأ شااااب وفقًاااااا16

ألع ااااى المواصاااافات العالميااااة، ويقاااا  ماااااا  

61العاصاااامة اإلوا يااااة الجدياااادة عنااااد الني ااااو 

الداويس جهاة الشارق مان / باري  القااهرة 

ة ماا  القاهرة الدولي، والمااا  مارتبط ب  بعا

الاريا -طري  الداويس : )طرق  بيدة، هي

-طرياااا  العااااين الدااااخنة -الاااادابري األوسااااط 

(.الاري  اإلا يمي

، "روةقاعد  برنيس العسك"أخيرًا، تم افتتا  ▪

ول من ممر باا" ماا  بر يس الدولي"ليتنول 

متاااارًا، وترمااااك مااااد ي 60متاااارًا وعاااارض 3650

طاااابرات، وصاااالة  كااااب بداااعة 8يدااا   حاااو 

فاام  اكب في الداعة، وبر  ل مرااباة با ت600

تن فاة منش ً فني اا واوا ي اا وخادمي ا، ب47مترًا 58

ولاااه أهمياااة كباااره  ظااارًا لماااا . م ياااا  جنياااه2.3

د تتمتاا  بااه هاااه المناقااة ماان ثااراء بالمقاصاا

  الداايااية، وتميزهااا بموااا  فريااد ع ااى ساااا

.البحر األامر
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ايأجــــــازات

 نـــــــــــــوات

اطــــــــــــاع الطـــــــــــرق والنقـــــــــــ 

المرافق والتةكات








