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  برنامج عمل الحكومةالملخص التنفيذي لمجلس الوزراء يعلن 
)٢١/٢٠٢٢- ١٨/٢٠١٩(  

  "مصر تنطلق"
  ـــ

إلى  ١٨/٢٠١٩لبرنامج عمل الحكومة خالل الفترة من  الملخص التنفيذىاعلن مجلس الوزراء 
، والذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير االسكان والمرافق ٢٠٢٢- ٢١

  والمجتمعات العمرانية، اليوم للبرلمان، تحت عنوان "مصر تنطلق".
فلسفة برنامج عمل الحكومة خالل السنوات األربع المقُبلة أن الدكتور مصطفى مدبولى وأكد 

رتكزة على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف مُ تنطلق " ٢١/٢٠٢٢-١٨/٢٠١٩"
لتراعي المحاور الرئيسية الالزمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية  ،"٢٠١٨الرئاسي "يونيو 

ً "مرحلة جني الثمار"نطلقة مُ و"مرحلة تثبيت الدولة"  في إطار من التركيز  ،نحو مرحلة أكثر إشراقا
ً بناء اإلنسان المصري،  ،على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة وأيضا

  إيماناً بأنه ال تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.
" ٢٠٣٠يأتي متسقاً مع رؤية "مصر  عمل الحكومة إلى أن برنامجرئيس مجلس الوزراء أشار و

ي تستهدف تحقق النمو المتوازن ت، تلك الرؤية الللتنمية المستدامة ودافعاً في اتجاه تحقيق مستهدفاتها
ع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا أيضاً تحقيق تنمية عمرانية في بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوو

  خ مبادئ المواطنة والتكافؤ االجتماعي.إطار ترسي
في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لإلصالح أن برنامج عمل الحكومة يأتى  مدبولىأضاف و

ترشيد الدعم وتوجيهه الى ة من السياسات الهيكلية، مستهدفاً نفيذ حزماالقتصادي واالجتماعي، ليشمل ت
ً  ،وتنمية رأس المال البشري، وتقوية شبكات األمان االجتماعي، مستحقيه مع االستحقاقات  اتساقا

توفير حياة كريمة وتحقيق الرخاء ، وبما يكفل والبحث العلميوالصحة الدستورية الخاصة بالتعليم 
  من العدالة االجتماعية. إطاروذلك في  ،واالجتماعي االقتصادي

لسنوات األربع القادمة، روعي في اعداد برنامج الحكومة ل أنه قد رئيس مجلس الوزراءوأوضح 
شمول أهم األولويات ومؤشرات األداء األساسية الخاصة بكل أولوية، وبما يكفل تسهيل عملية رصد 

  ذلك خاصة على جودة حياة المواطنين في كافة ربوع الوطن. انعكاساتومتابعة وتقويم 
  :هى يتضمن خمسة أهداف رئيسيةاشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج عمل الحكومة و

  حماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية. 
  بناء اإلنسان المصري. 
  التنمية االقتصادية ورفع كفاءة األداء الحكومي. 
  النهوض بمستويات التشغيل. 
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 تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. 
-١٨/٢٠١٩أهداف برنامج عمل الحكومة خالل( سرد ألهم مالمحوفيما يلى 

٢١/٢٠٢٢(: 
  األول اتيجياالسترالهدف 

  حماية األمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية
  ــــــ

 البرنامج الرئيسي األول: االستقرار األمني:  
  التالية:البرنامج العديد من المستهدفات والرسائل موزعة على البرامج الفرعية هذاويتضمن 

 البرنامج الفرعي األول: تأمين القوات المسلحة لألمن القومي:  
االرتقاء بمستوى الكفاءة القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة، باإلضافة إلى امتالك  ־

  ظم التسليح. أحدث نُ 
تأمين الحدود البرية والساحلية على مختلف االتجاهات االستراتيجية، وتأمين المجرى  ־

  المالحي لقناة السويس.
البرية وتفعيل الوسائل سيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ إحكام ال ־

  التكنولوجية في مجاالت الفحص.
جار غير الشرعية، واالت الهجرةاالشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة ظاهرة  ־

  في البشر.
  إدارة المصانع الحربية وزيادة المشاركة في أنشطة التسليح.   رتطوي ־

  :للعمليات اإلرهابية: تطوير أساليب المواجهة األمنية البرنامج الفرعي الثاني 
رصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات اإلرهابية والعمل على كشفها وتكثيف الضربات  ־

 االستباقية ضدها.
 التوسع في إجراءات متابعة مواقع التواصل االجتماعي التي تدعم الفكر المتطرف. ־
التعاون الدولي اإلرهابية في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة وتعزيز مالحقة العناصر  ־

 واإلقليمي.
 تفعيل العمل بنظام البصمات الحيوية. ־
 حقوق اإلنسان والمواطنة. احترامتعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع بإرساء مفاهيم  ־

 :البرنامج الفرعي الثالث: تطوير أنشطة مكافحة الجرائم 
 قسام ومراكز الشرطة.أاستكمال منظومة كاميرات المراقبة ب ־
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الذين يقومون باستغالل األزمات باحتكار بعض السلع لزيادة المستوردين ضبط التجار و ־
 أسعارها.

 تكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن والمرور عليها لضمان التشغيل واإلنتاج. ־
 متابعة أصحاب ومسئولي محطات الوقود ومستودعات أنابيب الغاز. ־
الوسائل الكفيلة بإصالح  تكثيف الحمالت األمنية لضبط األطفال بال مأوى واتخاذ ־

 مسارهم.
 :البرنامج الفرعي الرابع: تأمين المنافذ والمناطق السياحية واألثرية  

  مراجعة وتطوير خطط تأمين المنافذ والمطارات والمناطق السياحية واألثرية. ־
  بكافة الحافالت السياحية. )GPSتعميم تركيب أجهزة تتبع ( ־
لكافة الفروع الجغرافية التابعة لإلدارة العامة لشرطة تطوير شبكة االتصاالت الالسلكية  ־

  السياحة واآلثار.
  تغطية المناطق السياحية بسيارات نجدة مجهزة. ־
  إلزام شركات السياحة باإلخطار المسبق عن البرامج السياحية. ־

  الخدمات األمنية المقدمة للمواطنين:البرنامج الفرعي الخامس: تطوير  
  إلكترونية للمواطنين.التوسع في تقديم خدمات  ־
  مستوى الخدمات في مجاالت الجوازات والهجرة وتصاريح العمل.تحسين  ־
استخدام الرصد اإللكتروني األوتوماتيكي للمركبات، ومراقبة حركة المرور وإدارتها  ־

  بالطرق الذكية.
  موقع). ٤٣٠إنشاء مواقع جديدة للسجالت المدنية، وتطوير القائم منها ( ־

 السادس: نشر سماحة اإلسالم لمواجهة التطرف الفكري واإلرهاب: البرنامج الفرعي  
تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكري، واستعادة منظومة  ־

القيم األخالقية واإلنسانية، وترسيخ أسس الوالء واالنتماء والمواطنة والتعايش 
  م، من خالل:وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة اإلسالالسلمي، 

ألف  ٣٠حملة توعوية، ونحو  ١٥٠ألف قافلة دعوية، ونحو  ١٨تنفيذ ما يربو على  ־
  ندوة تثقيفية.

ً إلى  ٢٣٠التوسع في إنشاء لجان الفتوى الدينية من  ־ لجنة بنهاية  ٤٥٦لجنة حاليا
  البرنامج.

 ٨٠٠مكتب جديد، و ١٢٠٠التوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية بإنشاء  ־
  مدرسة مسجد جامع قرآنية.

  لياً.يبرنامجاً تأه ٤٤االرتقاء بمستوى األئمة والدعاة، من خالل تنظيم  ־
 :البرنامج الفرعي السابع: تعزيز دور المؤسسات الثقافية في مواجهة التطرف الفكري  
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فرصة لتكوين توظيف األنشطة والفعاليات الثقافية في بناء قيم اجتماعية إيجابية تهيئ ال
مصري إيجابي مؤمن بهويته الوطنية، وقادر على الشعور بالمسئولية مواطن 

  االجتماعية والعيش المشترك في مجتمع يسوده السالم االجتماعي.
 :البرنامج الفرعي الثامن: ضمان تحقيق االمن القومي العربي واإلقليمي  

  العربي. ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج ־
  بالدول العربية.ة رقضايا المثام في اليح وحاسرتبني موقف ص ־
  ضمان تحقيق األمن القومي في المحيط اإلقليمي اإلفريقي. ־
  اء السالم.النزاعات وحفظ وبن يةسول دور مركز القاهرة الدولي لتتفعي ־

 اء المصريين بالخارج:نبع: الحفاظ على الهوية المصرية ألالبرنامج الفرعي التاس  
ورعاية ألبناء المصريين بالخارج خاصة من الجيل الثاني توفير منظومة تواصل  ־

والثالث، وتعميق الهوية المصرية، وربطهم بالوطن، وذلك من خالل: تنظيم دورات 
للتوعية باألمن القومي، بواقع ثمان دورات، يشارك فيها نحو ألف فرد من أبناء 

  المصريين بالخارج.
ناء الجيل الثاني والثالث من المصريين تنظيم معسكرات شبابية بمحافظات مختلفة ألب ־

  بالخارج.
 :البرنامج الفرعي العاشر: مكافحة الهجرة غير النظامية  

ً للشباب  ١٤٠تنظيم  ً توعويا ظاهرة واألسر في المحافظات التي تنتشر بها برنامجا
للتدريب والتوظيف وريادة األعمال يستفيد منها ظمة، وتنظيم برامج الهجرة غير المن

  واعتماد مدربي توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية.سرة وشاب، أ ٣٦٠٠
 :البرنامج الفرعي الحادي عشر: تعزيز قيم المواطنة والمسئولية  

  السياسية إللمام الشباب بالتحديات التي تواجه األمن القومي.تنمية الوعي والمشاركة  ־
  فتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب ودمجهم في العملية السياسية. ־
  تفعيل دور الشباب في مواجهة الفساد. ־

 :البرنامج الفرعي الثاني عشر: تعزيز حقوق اإلنسان وصون الحريات األساسية  
  تدريس حقوق اإلنسان في مختلف مراحل التعليم. ־
  المجتمع المدني في مجال حقوق اإلنسان.تعزيز مشاركة  ־
   تعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية بهدف كسب الثقة. ־

 
  الرئيسي الثاني: األمن المائي:البرنامج  
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  البرنامج الفرعي األول: حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة:      
بناء سد النهضة، وخاصة قواعد ملء الخزان ومداه  بشأنالتوصل التفاق مع اثيوبيا  ־

  الزمني.
  .االمشروعات التنموية بين مصر والسودان وأثيوبيتدشين صندوق لتمويل  ־
   تفعيل العمل باالتفاقية اإلطارية لدول حوض النيل. ־

 :البرنامج الفرعي الثاني: تنمية الموارد المائية  
من خالل زيادة نسبة إعادة % ٨٥% إلى ٨٠زيادة الكفاءة الكلية لالستخدام من  ־

في شبكات المياه من  الفاقدوخفض %، ٤٢% إلى ٣٣المياه المتجددة من  استخدام
  %.٢٥% إلى ٣٠

مكعب إلى مليون متر مكعب ألف متر  ٢٩٠ر من مية المياه المحالة من مياه البحك زيادة ־
  يومياَ.

  بئراً جوفياً. ١٠٦بئراً جوفياً جديداً، واحالل وتجديد  ١٤٢حفر  ־
ً إلعادة استخدام حوالي  ٥٠محطة رفع، و ٧١إنشاء  ־ ً من  ٣مليارات م ٤مغذيا سنويا

  مياه الصرف الزراعي.
 ٣مليار م ٠٫٧٥محطة خلط نيلية، تعمل على توفير حوالي  ٩٢استكمال إنشاء عدد  ־

 سنوياً.
 :البرنامج الفرعي الثالث: الخطة العاجلة للترشيد وتدبير االحتياجات  

مليارات متر  ١٠يتبنى هذا البرنامج مجموعة من اآلليات التي من شأنها توفير حوالي 
محطة معالجة  ٦٠لعدد  مكعب/سنة، فضالً عن تنفيذ معالجة ثالثية وثنائية مطورة

بالصعيد تصب على المجاري المائية المتصلة بنهر النيل، وتنفيذ معالجة ثنائية مطورة 
  رواش. لصرف صحي أبو

 :البرنامج الفرعي الرابع: ترشيد استخدامات مياه الري  
  ألف فدان سنوياً. ٦٠بيق نظام الري الحقلي في الزراعة بإضافة التوسع في تط ־
  الزراعات شرهة االستخدام للمياه مثل األرز.الحد من  ־
  تفعيل نظم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. ־
  محطة ري وصرف، والتشغيل الذاتي لمحطة توشكى. ٣٠٢إنشاء وإحالل ورفع كفاءة  ־
ألف فدان، وتطوير نحو  ٢٠٧إنشاء وإحالل وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام  ־

  مأخذ ومسقى. ٢١٥٠
  الفرعي الخامس: حماية السواحل والمنشآت:البرنامج  

  طئ.اوكم من الش ٦٦ذ أعمال حماية لنحو تنفي ־
  كم في المحافظات المطلة على نهر النيل. ٩٠بطول مشى (أهل مصر) إنشاء م ־
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 عي السادس: التوعية بقضايا األمن االمائي:رالبرنامج الف  
 يةحملة توع ٤٨٠٦نظيم إلضافة إلى تياه، بامألف فرد على وسائل إدارة ال ١٦تدريب 

  نامج.وثائقياً وتوعوياً خالل سنوات البرفيلماً  ٧١ياه تشمل إعداد بقضايا الم
 :البرنامج الرئيسي الثالث: األمن الغذائي  

 :البرنامج الفرعي األول: توفير متطلبات األمن الغذائي  
  ان.مليون فد ١٨المحصولية لتصل الى  زيادة اجمالي المساحة ־
  مليون فدان. ١٫١اجمالية  بمساحةالتوسع في الزراعة في افريقيا  ־
  عائد مناسب. بإتاحةع في نظام الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين التوس ־
  ب، وتحفيز التسويق التعاوني.د اثناء عملية الحصاد وتداول الحبوخفض الفاق ־
  غذية المتداولة.تحديد الحدود القصوى للمتبقيات من المبيدات والمستحضرات في األ ־
  احكام الرقابة على دخول المنتجات الغذائية المستوردة. ־

 :البرنامج الفرعي الثاني: زيادة القدرة التخزينية من القمح  
  ألف طن. ٨٣٠صومعة معدنية جديدة بسعة تخزينية تبلغ حوالي  ١٢إنشاء  ־
  ألف طن. ٣٠٠تطوير مراكز تجميع القمح بإنشاء صوامع حقلية بسعة  ־

 مج الفرعي الثالث: الوفر في استهالك القمح:البرنا  
% مما يؤدي إلى تضييق الفجوة ٨٥% إلى ٨٢زيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 

  االستيرادية.
 :البرنامج الفرعي الرابع: توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع  

 ٧شاء أشهر بإن ٩ضمان توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفي لمدة  ־
  مجمعات تخزينية.

  آالف منفذ. ٦تصل إلى ل االستهالكيةزيادة عدد منافذ توزيع السلع  ־
 :البرنامج الرئيسي الرابع: أمن الطاقة  

  األول: تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة:البرنامج الفرعي  
  ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية. ٢٥إضافة حوالي  ־
  الكهربية، وكذلك قانون الكهرباء الموحد.إصدار تعريفة التغذية  ־
مليار  ٥٣بحوالي تنفيذ مشروعات تعمل على زيادة الطاقة الكهربائية المولدة  ־

  (ك.و.س).
  ميجاوات. ٤٨٠٠بقدرة إجمالية  ويةمحطات طاقة نو ٤إنشاء  ־
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 بين ثالث قارات، بعد الربط مع قبرصوصول مصر لمركز محوري للربط الكهربائي  ־
  واليونان والسعودية.

 والمعدنية: تنمية الثروة البترولية البرنامج الفرعي الثاني:  
% من االستهالك ٨٨زيادة انتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، بما يغطي نسبة  ־

  المحلي.
  %.١٦صادرات البترولية بنسبة تنمية ال ־
  مليون طن. ١١٫٤إنشاء خمسة مشاريع تكرير جديدة، بطاقة إنتاجية تبلغ  ־

 :البرنامج الفرعي الثالث: تنمية نشاط الغاز الطبيعي  
مليون قدم مكعب  ٧٤٩% وبحوالي ٩٨من الغاز الطبيعي بنسبة  زيادة الكميات المنتجة ־

  إضافية.
  %.٥٧٦تنمية صادرات الغاز الطبيعي بنسبة تتجاوز  ־
مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي، وإحالل الغاز الطبيعي بدالً من  ٣٫٤تحويل  ־

  مليون إسطوانة بوتاجاز. ٦١
 :البرنامج الفرعي الرابع: تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات  

مليون  ٢٫٤تبلغ حوالي بطاقة إنتاجية انشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين،  ־
  طن سنوياً.

 ١٢٠نشاء مشروع إنتاج األلواح الخشبية متوسطة الكثافة، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي إ ־
  ألف متر مكعب سنوياً.

ً  ٤٠إنشاء مشروع مركبات البولي إيثلين، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي  ־   .ألف طن سنويا
 :البرنامج الفرعي الخامس: تنمية أنشطة الزيت والغاز بجنوب الوادي  

  عالمية. مزايداتطرح أربعة  ־
  اتفاقية بترولية جديدة. ١٢إبرام  ־
  ألف كم طولي. ٦٢٧انشاء شركة ألعمال المسح الجوي، لمسح  ־
  إنشاء قاعدة بيانات جيوفيزيقة. ־
  ميجاوات. ٥٠ـ  ٤٠الطاقة من حرارة الباطن، لتوفير  الستخالصإنشاء مشروع  ־

 :البرنامج الفرعي السادس: تنمية الثروة المعدنية  
في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية للثروة المعدنية  االستغالل األمثل ־

  وجنوب الوادي.
  تعظيم االستفادة من منجم السكري. ־
     إنشاء مصنع للرمال السوداء بمنطقة البرلس. ־

  في اإلنارة العامة للطرق والشوارع:البرنامج الفرعي السابع: توفير الطاقة المستهلكة  
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مليون كشاف (أعمدة) موفر للطاقة تعمل على تخفيض األحمال بحوالي  ٣٫١٤توريد 
ً في االستهالك بقيمة  ٦٠٠ مليار جنيه  ٢٫٣ميجاوات سنوياً، وبما يعادل وفراً كليا

   سنوياً.
  ــــــ

  يالثان االستراتيجيالهدف 
  المصريبناء اإلنسان 

  ــــــ
  الهوية الثقافية والحضارية األول: ترسيخ الرئيسيالبرنامج:  

  دور المؤسسات الثقافية األول: تفعيل الفرعيالبرنامج:  
 .الثقافيللترجمة والتبادل  القوميدعم قوة مصر الناعمة من خالل المشروع  ־
 .احتياجايق أقصى قدر من العدالة الثقافية والوصول للمناطق األكثر قتح ־
 المجتمع. فينشر ثقافة تعزيز الموهبة والنبوغ واإلبداع  ־
والمؤسسات الثقافية بالشراكة المجتمعية مع مختلف  الثقافيتطوير منظومة العمل  ־

 األطراف.
  الحضارياإلعالمية بمنظومة القيم والموروث  الثاني: التوعية الفرعيالبرنامج:  

 بالمجتمع. نشر القيم اإليجابية فيتفعيل دور وسائل اإلعالم  ־
 بـ "قوائم الفتوى". وااللتزامكافة أجهزة اإلعالم  فيتنظيم الفتاوى الدينية  ־
 تتجاوز اآلداب العامة وقيم المجتمع. التيتغليظ العقوبات على وسائل اإلعالم  ־

  واالبتكارثقافة العلوم  الثالث: نشر الفرعيالبرنامج:  
 .اإلبداعيوالتعليم  العلميتهيئة بيئة مشجعة للبحث  ־
 جامعة حكومية. ٣١مواصلة برنامج جامعة الطفل بمشاركة  ־
 للعلوم. المصريتفعيل برامج أكاديمية الشباب  ־
 ومتاحف العلوم. لالبتكاراتالمعارض الدولية  فيالتوسع  ־

  والتعاطيوعالج اإلدمان  الرابع: مكافحة الفرعيالبرنامج:  
 مليون شاب بخطورة اإلدمان وتعاطى المخدرات. ١٫٢توعية  ־
 .والتعاطيمركز جديد لعالج اإلدمان  ١١ ־
 .والتعاطيلمكافحة التدخين  ةوشبابية وثقافيألف مؤسسة دينية  ١٥تعظيم دور  ־
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  :الهوية العلمية تأكيد: الثاني الرئيسي امجنالبر
  الجامعيمنظومة التعليم قبل  األول: تطوير الفرعيالبرنامج:  

 يعتنى ببناء الشخصية. مصري تعليميبناء نظام  ־
 .واالبتكاروالهوية المصرية بجانب الفهم  االنتماءنظام يرسخ  ־
 تطوير البنية التكنولوجية لكافة مؤسسات التعليم. ־
 .العالميةحسب المعايير جودتهورفع مستوى  الفنيتطوير التعليم  ־

  التعليم للجميع دون تمييز الثاني: إتاحة الفرعيالبرنامج:  
 .بانياليامدرسة للتعليم بالنظام  ١٠٠ أنشاء ־
 جديدة من مدارس النيل. رسةمد ٢٢ إنشاء ־
 تغطية كل المحافظات بمدارس المتفوقين. ־
 للتعليم. الخيريإنشاء صندوق الوقف  ־
 اإلعاقة. لذوي دراسيفصل  ١٦٠٠فتح  ־

  نظم ومخرجات التعليم الثالث: تنافسية الفرعيالبرنامج:  
 تقرير التنافسية الدولية. في ٨٠الوصول بترتيب مصر إلى المركز الـ  ־
 .األساسيجديد على طالب رياض األطفال والتعليم  تعليميتطبيق نظام  ־
 % من المناهج التعليمية.٧٠ فيتضمين ثقافة التنمية المستدامة والبيئة  ־

  الفنيالتعليم  الرابع: تطوير الفرعيالبرنامج:  
 ورفع مستوى جودته. الفنيتطوير التعليم  ־
 مدرسة ٥٢٥فصل جديد وتطوير ألف  ٤٧أكثر من  ־
 تدريب كل المعلمين على برامج معتمدة دولياً. ־
 .الفنيمنظومة جديدة لضمان جودة مدارس التعليم  ־
 إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية. الفني% من التعليم ٢٠تحويل  ־

  والتكنولوجي البحثيجودة النظام  الخامس: تحسين الفرعيالبرنامج:  
 .واالبتكارمواصلة خطة العمل القومية للعلوم والتكنولوجيا  ־
 نحو التخصصات ذات األولوية. العلمييه البحث جتو ־
 .العلميإنشاء شبكات علمية متخصصة ومراكز للتميز  ־
 برامج الجيل القادم وكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا. فيالتوسع  ־
 ء المصريين بالخارج.تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلما ־

  تحسين بيئة األعمال في العلميدور البحث  السادس: تعزيز الفرعيالبرنامج:  
 وسوق العمل. العاليبين التعليم  طتعزيز الرواب ־
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 التصنيفات العالمية. فيتحسين ترتيب الجامعات المصرية  ־
  التنمية التكنولوجية السابع: تعميق الفرعيالبرنامج:  

 حاضنة. ٣٠الحاضنات التكنولوجية لتصل إلى % زيادة عدد ٧٦ ־
 شركة. ١٨٥زيادة عدد الشركات الناشئة المحتضنة إلى  ־
 تحالف. ٣٥لى جديد ليصل إ تكنولوجيتحالف  ٢٤ ־
 لتعميق التصنيع المحلى. مشروع جديد ٢٤٥ ־
 .مشاريع حاليًا ١٠مشروًعا تكنولوجياً مقارنة مع  ٢٠تسويق  ־

  الثامن: معالجة الفجوات التكنولوجية الفرعيالبرنامج:  
 المناطق الحدودية. في العلميمشروع للبحث  ١٢ ־
 .تنمية األقاليم الحدودية فيالتركيز على الطاقة الجديدة وتحلية المياه والزراعة  ־

  العلميلكل من التعليم والبحث  الخيريالتاسع: إنشاء صندوق الوقف  الفرعيالبرنامج 
  :والتكنولوجي

 بالجامعات والمراكز البحثية. التعليميوارد تمويلية للنهوض بالمستوى توفير م ־
 دعم المشاريع البحثية ذات النفع العام ورعاية الموهوبين. ־
 التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية. ־

  والجامعي العاليمنظومة التعليم  العاشر: تطوير الفرعيالبرنامج:  
 %.٣٧ الجامعيالتعليم  فيكلية جديدة وزيادة نسبة القيد  ١٠٠ ־
 مشروع جامعة زويل. واستكمالجامعات أهلية ودولية جديد  ٤ ־
 .الدولي% على ١٠المحلى و االعتماد% من الكليات على ٥٠حصول  ־
 .لتنمية قدرات هيئة التدريس والهيئات المعاونة قوميمركز  ־

  التطبيقي الفنيالتعليم  عشر: تطوير الحادي الفرعيالبرنامج:  
 جامعات تكنولوجية جديدة وتطوير المناهج ونظم التقويم. ٨ ־
 الكليات التكنولوجية. في% نسبة الطلبة المقيدين ٨ ־
 %.١٢% مقارنة مع ٢٠زيادة نسبة تدريب المدرسين إلى  ־

  مشاركة العلماء المصريين بالخارج عشر: تفعيل الثاني الفرعيالبرنامج:  
 ربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج بالوطن.إنشاء كليات ل ־
 بالخارج. مصريعالم  ٢٠٠مؤتمرات دولية بمشاركة  ٤ ־
 تفعيل برامج الشراكة بين العلماء المصريين بالخارج والجهات البحثية. ־
 الجامعات والجهات الدولية. نتوأمة بيبرنامج  ٢٠ ־
 شاب. ٥٠٠تدريب  فيمساهمة العلماء المصريين بالخارج  ־
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  :الرياضة البدنية للشباب تدعيم: الثالث الرئيسيالبرنامج 
  ةيلرياضالبنية األساسية ا األول: توفير الفرعيالبرنامج:  

 الموهوبين رياضياً ومزيد من الدعم لألبطال الرياضيين. واكتشافرعاية  ־
 نادى للمعاقين. ٢صاالت مغطاة و ٦ملعب مفتوح جديد و ١٦٥ ־
 ملعب كرة قدم. ٢١٠أندية رياضية جديدة و ٥ ־
 مختلف محافظات الجمهورية. فيجديد  رياضي دإستا ٢٥ ־
 .الرياضيوحدات للطب  ١٠مراكز جديدة للتنمية الرياضية وتطوير  ٤ ־

  الرياضية الثاني: التنمية الفرعيالبرنامج:  
 المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية. فيإنشاء أكبر قاعدة للرياضة  ־
 .المدنيمع منظمات المجتمع  االجتماعيةبرامج الشراكة  فيالتوسع  ־
 األنشطة الرياضية. وكبار السن في اتاالحتياج وذويتشجيع مشاركة المرأة  ־
 القرى المحرومة. في ةاضييالخدمات الرألف مستفيد من  ١٥٠ ־
 مليون مستفيد من األنشطة الرياضية على مستوى الجمهورية. ٣ ־

  الرياضيالمجال  فيالرعاية الصحية  الثالث: الفرعيالبرنامج:  
 وحدة. ١٩لتصل إلى  لرياضيوحدات ومراكز متخصصة للطب ا ٤ ־
 .الرياضيأعداد المستفيدين من خدمات مراكز الطب  في% زيادة ٩٨ ־

  الرياضية الرابع: الريادة الفرعيالبرنامج:  
 الموهوبين رياضياً. الكتشافبرنامًجا  ٥٥ ־
 %.٢٣للناشئين بنسبة نمو  القوميعدد المسجلين بالمشروع  ٢٦٣٠ ־
 بطولة حالياً. ٨٥٠بطولة إقليمية ودولية ومحلية من ١١٥٠ ־

  والتطوعي الجماعيالشباب على العمل  الخامس: تشجيع الفرعيالبرنامج:  
 .والتطوعي الجماعيألف مستفيد من برنامج العمل  ٩٩٦ ־
 مليون شاب يستفيدون من األنشطة الترويجية. ٣٠ ־

  للشباب والعلمي الثقافي الوعي دس: تنميةالسا الفرعيالبرنامج:  
 .والعلمي الثقافي الوعيمليون شاب يستفيدون من برنامج توعية  ٤ ־

  المنشآت الشبابية السابع: توفير الفرعيالبرنامج:  
 والمنتديات والمعسكرات الكشفية. المدنيمراكز للتعليم  ٧إنشاء  ־
 .خماسي ملعب ٣٠٦و شبابيمعسكر  ١١حمام سباحة وتطوير  ٤٠إنشاء  ־
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 .احتياجامركز بالقرى األكثر  ٧٠مركز شباب منها  ١٩٠تطوير  ־
 

  الرعاية الصحية الشاملة الرابع: توفير الرئيسيالبرنامج:  
  الشامل (المرحلة األولى) الصحي األول: التأمين الفرعيالبرنامج:  

 الشامل. الصحيتطبيق نظام التأمين  فيالبدء  ־
 والخاص. واألهلي الحكوميالقطاع  باشتراكالصحي إصالح النظام  ־
 الرعاية الصحية. يمقدمالمستمر لكافة  الطبيالتعليم والتدريب  ־
 بمحافظة بورسعيد. وحدة صحية ٢٠و مستشفى ١١تجهيز ־
 وحدة صحية فى السويس وشمال وجنوب سيناء. ١١٥مستشفى و ٢٢تطوير  ־

  تطوير المنشآت الصحية: الثاني الفرعيالبرنامج:  
 مستشفى تكامل. ٤٨وتطوير  مستشفى جديد ٣١ ־
 المراكز الطبية. في% ١٥و% ٩٫٥زيادة عدد أسرة المستشفيات الحكومية بنسبة  ־
طفل لكل  ١١٫٨الرضع إلى  وفيات األطفالتطوير وحدات األمومة والطفولة وخفض  ־

 ألف.
 % من خالل تطوير وحدات اإلسعاف.٣٤خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة  ־

  األدوية الطبية واألمصال وألبان األطفال واألجهزة الطبية توفيرالثالث:  الفرعيالبرنامج:  
 %.١٥% من ٦٠رفع نسبة المنتج المحلى من الطعوم إلى  ־
 ميكنة عملية صرف ألبان األطفال الرضع. ־
 إنشاء كيان جديد للرقابة على األدوية. ־
 %.٢٠% من ٣٠خفض األدوية ذات المستورد الواحد إلى  ־
 نوع حالياً. ٧٠أنواع من  ١٠اقصة إلى تقليل أعداد األدوية الن ־

  من األدوية واللقاحات الذاتي االكتفاءنسبة  الرابع: زيادة الفرعيالبرنامج:  
 مليون جرعة سنوياً. ٤٠٠الطيور بطاقة  إنفلونزامصنع لقاح مرض  ־
 %.٨٠إلى  نسوليناالمن  الذاتي االكتفاءرفع نسبة  ־
 %.٣٠إلى  االستيرادمصنع إلنتاج عالج األورام لخفض نسبة  ־
 مستحضر لعالج ألورام محليا. ٩٢إنتاج  ־

  الوبائي الكبدي االلتهاب الخامس: مكافحة الفرعيالبرنامج:  
 %.٣٫٦% من ٢٫٥إلى  سيفيروس  انتشارخفض نسبة  ־
 منظومة العالج. التوعية وميكنةتفعيل دور القوافل الطبية المتخصصة وتكثيف برامج  ־
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  على نفقة الدولة الج المواطنينالسادس: ع الفرعيالبرنامج:  
 جهات تقديم خدمات العالج على نفقة الدولة. يعجمميكنة  ־
 ناظرة المرضى داخل محافظاتهم.تفعيل نظام"فيديو كونفراس" لم ־
 للمستفيدين من "تكافل وكرامة". االجتماعيةالحماية  ةتطوير مظل ־

 تطوير المستشفيات الجامعية :السابع الفرعيلبرنامج ا:  
 حضانة حالياً. ٨٦٥حضانة أطفال مقارنة مع  ١٦٠٠ ־
 مليون حالياً. ١٫٢من  كلويمليون جلسة غسيل  ١٫٣ ־
 سرير. ٣٥٠٠المركزة لتصل إلى ةأسرة العناي في% زيادة ٧٠ ־
 مليون حالياً.١٧مليون مستفيد من المستشفيات الجامعية من  ٢٠ ־
 ألف حالياً. ٣١ألف عملية جراحية مقارنة مع  ٤٠ ־

  ــــــ
  االستراتيجي الثالثف الهد

  داء الحكومىالتنمية اإلقتصادية ورفع كفاء األ
  %"٨"الوصول بمعدل النمو اإلقتصادى الحقيقى إلى 

  ــــــ
  الموارد التمويلية الالزمة لتنفيذ البرنامج األول: توفير الرئيسيالبرنامج  

  :الفرعية التاليةيندرج تحت هذا البند العديد من المستهدفات والرسائل موزعة على البرامج 
  الضريبيكفاءة التحصيل  األول: تحسين الفرعيالبرنامج:  

 اإلجمالي% من الناتج المحلى ١٨% إلى ١٤٫٢زيادة نسبة اإليرادات الضريبية من ־
  ذلك من خالل:

الخدمات الحكومية بما يعمل على زيادة  وميكنة الضريبيبكفاءة التحصيل  االرتقاء ־
 مليار جنيه. ١٠إيرادات الضرائب العقارية إلى 

تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة، لزيادة الحصيلة الضريبية إلى  ־
 مليار جنيه. ٨٣٩٫٧

 تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الجمارك. ־
  سات الدوليةبالمشاركة مع المؤس الثاني: التمويل الفرعيالبرنامج  
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من المنح  واالستفادةبشروط ميسرة  الدوليمن فرص التمويل  االستفادةتعظيم  ־
 تمويل المشروعات التنموية. فيوالمساعدات 

  قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية اإلقليمية  الثالث: توسيع الفرعيالبرنامج
  .)السياديوالدولية (صندوق مصر 

ً أو  في باالستثمارالمحلى،  اراالستثمالتركيز على  ־  فياألصول والشركات القائمة حاليا
 .جديدةمشاريع ومناطق 

العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة بهدف تطوير الشركات واألصول المملوكة للدولة،  ־
جميع  في حقيقيوسيتم ذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو 

 القطاعات.
 مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى.تعزيز  ־

  أصول الدولة غير المستغلة الرابع: تفعيل الفرعيالبرنامج  
 .والمبانياألمثل للعقارات  االستغاللحصر األصول غير المستغلة ودراسة  ־

  المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص الخامس: تعزيز الفرعيالبرنامج  
سياسات التنمية الداعمة لألنشطة اإلنتاجية وتوفير الوظائف الالئقة وريادة الترويج ل ־

 .واالبتكاراألعمال واإلبداع 
تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة على تبنى برامج ومبادئ المسؤولية  ־

 المجتمعية.
 المدنيالمجتمع  تشجيع التعاون مع المنظمات والشركات الدولية المعنية ومنظمات ־

 عات حول برامج المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.والجام
تسهيل التفاعل بين الشركات والجامعات من أجل االطالع على وجهة النظر األكاديمية  ־

 تواجهها. التيالتحديات  في
  المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام  السادس: تمويل الفرعيالبرنامج

  والخاص
 تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص. فيالتوسع  ־
لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ  يةوالتنفيذإجراء بعض التعديالت التشريعية  ־

 .االستثماريةالمشروعات 
  الدولة أراضيالتعديات على  السابع: إزالة الفرعيالبرنامج  

 ٧٫٨ألف حالة على مساحة  ٤٠٢بالغ عدد أمالك الدولة ال أراضيإزالة التعديات على  ־
هذا السياق  فيوتقنين الحاالت الجادة، ومن المستهدف  واستردادهامليار متر مربع 

 مليار جنيه. ١٠٠تحصيل مبلغ وقدره 
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  إدارة المالية العامة للدولة الثاني: تحسين الرئيسيالبرنامج  
  "ين خدمات المواطنينسحتوجه لت التي بزيادة اإليرادات االقتصاديبدء جنى ثمار اإلصالح "

  "الحكومة بزيادة اإلنفاق الموجة لتنمية اإلنسان والتزام"
  :يندرج تحت هذا البرنامج مجموعة البرامج الفرعية التالية

  كفاءة اإلنفاق العام األول: تحسين الفرعيالبرنامج  
 الدولة. فيميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة بكافة الوحدات المحاسبية  ־
 وإحكام الرقابة عليها. احتسابهاميكنة نظم رواتب العاملين بالدولة لضمان صحة  ־
 المنظم للتعاقدات الحكومية. التشريعيتعديل اإلطار  ־
 حيد األصناف المستخدمة وإحكام الرقابة على المخازن.والشراء المجمع لت ־
 .االحتياجالتخلص من الراكد وعدم شراء أصول زائدة عن  ־
 على كافة الوزارات بنهاية البرنامج. داءواألتطبيق موازنة البرامج تعميم  ־

 وإعادة هيكلة شركات قطاع األعمال العام تطوير: الثاني الفرعي البرنامج  
 اإلدارات، وهيكلة العمالة وتدريبها. سمجالتشكيل هيكلة اإلدارة بإعادة  ־
 شركات جديدة. فياألمثل لألصول غير المستغلة كحصص عينية  االستغالل ־
 .١٩٩١لسنة  ٢٠٣لقانون شركات قطاع األعمال رقم  التشريعياإلصالح  ־
 الهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة، من خالل برنامج الطروحات. ־

  االقتصاديالقطاعات الرائدة المحركة للنمو  الثالث: تنمية الرئيسيالبرنامج   
  تنافسية قطاع الصناعة األول: تحسين الفرعيالبرنامج  

 مواصفة. ٢٠ية الدولية إلى اسية المتوافقة مع المعايير البيئزيادة عدد المواصفات القي ־
 .اختبار ٥٠إلى  االختباراتوالجودة، بحيث يرتفع عدد  االعتمادتطوير منظومة  ־
 مصنع سنويا لتأهيلها للحصول على شهادات الجودة. ١٠٠تدريب  ־

  الخاص الصناعي االستثمار تحفيزالثاني:  الفرعيالبرنامج  
من شهر  بتخفيض الوقت المستغرق لبدء األعمال ةصناعيالتبسيط إجراءات التراخيص  ־

 ) وإنشاء خمسة فروع تابعة لهيئة التنمية الصناعية.١٨/٢٠١٩إلى أسبوع عام (
 إنشاء خمسة فروع تابعة لهيئة التنمية الصناعية. ־
ً  ١٣إنشاء  ־ ألف فرصة  ٤٣ نحووحدة تستهدف توفير  ٤٥٠٠ بإجماليمجمعاً صناعيا

 ألف فرصة عمل غير مباشرة. ١٧٠عمل مباشرة، 
 سنوياً. استثماريةفرصة  ١٠٠بتفعيل  االستثماريةتطوير الخريطة  ־
 .االبتكارإنشاء صندوق لتمويل مشروعات تنمية  ־
 الصناعية المرفقة. األراضيمن  ٣مليون م ٣٨طرح  ־
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  المصانع والمشروعات المتعثرة الثالث: إقالة الفرعيالبرنامج  
تواجه المصانع المتعثرة وإعطاء  التيتوفير المخصصات المالية لحل المشكالت  ־

 األهمية الملحة. تللمشروعات ذااألولوية 
  الزراعيالتصنيع  الرابع: تعميق الفرعيالبرنامج  

 ة لكل منطقة.يتنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة بناًء على الميزة النسب ־
 ألف فدان. ٤١٠مساحة إقامة مجتمعات زراعية/ صناعية/ خدمية متكاملة جديدة على  ־

  وتوطين صناعة تقنية المعلومات االتصاالتنظم  الخامس: تطوير الفرعيالبرنامج  
 .الرقمي االقتصادوتنمية  الرقميدعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع  ־
 %.٧٥ زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة ־
 نشر تطبيقات المدن الذكية. ־
 على مستوى الجمهورية. تكنولوجيمجتمع  ٢٠إنشاء  ־
 العاصمة اإلدارية. فيإنشاء المدينة الرقمية  ־
 %.٣١الكابالت البحرية بنسبة  استقطابزيادة  ־
 .٢٠٢٠بنهاية عام  رئيسيمكتب بريد  ٣٠٠٠تطوير  ־

  الصناعة التكنولوجية المتخصصة السادس: تعميق الفرعيالبرنامج  
 عالمية متخصصة. لشركات إنشاء سبعة مراكز تميز ־
 شركة ناشئة. ٣٠٠إحتضان ־
 على مستوى الجمهورية. اختراع مشروعاً بحثياً وبراءة ٦٠رعاية أكثر من  ־
 والتصدير. االستثماراتاألسواق المستهدفة لزيادة  فيفتح ثالثة مكاتب  ־

  قناة السويس فيحركة المالحة  يةالسابع: تنم الفرعيالبرنامج  
 تنفيذ مشروعات لتطوير أرصفة خدمة الوحدات العائمة. ־
 تطوير عدد من األرصفة البحرية بأطوال وأعمال مختلفة. ־
 الترسانات والورش. دمشروعات تجدي ־
 األنفاق أسفل قناة السويس بعدد خمسة أنفاق للسيارات. استكمال ־
 المرنة.تعظيم دور السياسات التسويقية  ־

 
  السياحية والموانئ الجوية الرابع: التنمية الرئيسيالبرنامج  

  السياحيالترويج والتنشيط  األول: آليات الفرعيالبرنامج  
 الحمالت التسويقية الدولية. فيالتوسع  ־
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 مواصلة تنفيذ برنامج تحفيز الطيران العارض. ־
 منظميأسواق جديدة واعدة وتنفيذ حمالت تسويقية مشتركة مع كبار  استهداف ־

 الرحالت.
 تيسير الحصول على تأشيرة الدخول. ־
 تعزيز البنية التكنولوجية وتشجيع السياحة اإللكترونية. ־

  مستوى جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين الثاني: تحسين الفرعيالبرنامج  
 منشآت الفندقية والسياحية.بجودة خدمات ال االرتقاء ־
 رفع كفاءة البنية األساسية باألماكن السياحية. ־
 .السياحيرفع المهارات البشرية للعاملين بالمجال  ־

  األخضر االقتصادإلى  الثالث: التحول الفرعيالبرنامج  
مقصداً  ١٥للفنادق للحصول على شهادة النجمة الخضراء ( تحفيزيبرنامج  استصدار ־

 فندق). ٢٠٠سياحياً لعدد 
الطاقة  واستخدامالطاقة  استهالكلتشجيع الفنادق على خفض  ترويجيتصميم برنامج  ־

 التجمعات السياحية. فيالشمسية 
  للمطارات المصرية االستيعابيةالطاقة  الرابع: زيادة الفرعيالبرنامج  

 مليون راكب. ٧٩للمطارات المصرية إلى  االستيعابيةزيادة الطاقة  ־
  ورفع كفاءة عمل شركات الطيران الخامس: تحسين الفرعيالبرنامج  

 ١٢، وشراء التشغيليطائرة بنظام اإليجار  ٢١شركة مصر للطيران على  استحواذ ־
 طائرات نقل بضائع. ٣طائرة لنقل الركاب، و

  المحميات الطبيعية سياحة: السادس الفرعيالبرنامج  
 في والبيئي البيولوجياإلدارة الرشيدة المستدامة للنظم والمحميات الطبيعية والتنوع  ־

 وتشجيع الساحة البيئية. البيئيإطار التحسين 
  المناطق األثرية والمتاحف السابع: تطوير الفرعيالبرنامج  

مشروع  ١٤للحضارة المصرية و القوميالكبير، والمتحف  المصريالمتحف  تاحتإف ־
 لتطوير المتاحف.

 مجاالت اآلثار لتنمية الموارد المالية. في لالستثمارتفعيل الشركة القابضة  ־
  وإنشاء مناطق تجارية وخدمية الثامن: تطوير الفرعيالبرنامج  

 ألف فرصة عمل ١٦٥مناطق تجارية وخدمية جديدة تعمل على توفير  ٦إنشاء  ־
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  بيئة األعمال الخامس: تحسين الرئيسيالبرنامج  

  االستثماراتلدعم مناخ األعمال وجذب  المؤسسيالتطوير األول:   الفرعيالبرنامج  
 ميكنة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ־
 إتمام إجراءات التأسيس والتعديل إلكترونيا. ־
 شاملة. استثماريةإطالق خريطة  ־
زيادة عدد المناطق الحرة العاملة المتكاملة بالمحافظات وإنشاء منطقة حرة لوجستية  ־

 لكل محافظة. الخلفيبالظهير 
 مناطق حرة. ٨تنفيذ  ־
 جديدة. استثماريةمنطقة  ١٢إنشاء  ־

  االستثماري الوعي الثاني: تنمية الفرعيالبرنامج  
 إطار مبادرة شركتك فكرتك. فيشركة  ٨٣٠تأسيس  ־
 .االستثماري الوعيتنظيم حمالت توعية لرفع  فيالتوسع  ־
 .االستثماري الوعيحملة توعية لرفع  ٢٥تنظيم  ־

  تمويل  فيدور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية  الثالث: تعزيز الفرعيالبرنامج
  المشروعات الصغيرة المتوسطة

 المختلفة. تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتسهيل النفاذ لمصادر التمويل ־
 مليون مستفيد. ٦الوصول بعدد المستفيدين إلى  ־

 
  تنمية القدرات التصديريةالسادس:  الرئيسيالبرنامج  

  الصادرات الصناعية األول: تنمية الفرعيالبرنامج  
 تطوير منظومة المساندة التصديرية. ־
 أيام فقط. ٣يوم إلى  ١٥تخفيض الوقت المستغرق إلنهاء إجراءات التصدير من  ־
 الصادرات. النتقالمراكز لوجستية داعمة  ١٠إنشاء  ־
 سنوياً. دولي معرض ٤٠و، داخليمعرض  ٤٠٠تنظيم  ־

  الزراعيالقدرات التصديرية للقطاع  الثاني: تنمية الفرعيالبرنامج  
 ، الفلفل).الجوافة الفاصولياتنمية الحاصالت ذات القدرة التصديرية العالية (الزيتون،  ־
 ة لتصدير العنب والموالح والثوم إلى الصين وتايوان وكندا.فتح أسواق غير تقليدي ־
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  خامات المقاوالت الثالث: تصدير الفرعيالبرنامج  
 تدعيم المقاول الصغير. ־
 تصدير خدمات قطاع المقاوالت. ־
 المقاوالت والتشييد. عقدرات قطاتعزيز  ־

  الصناعية تنمية الصادرات فيدور المصانع الحربية  الرابع: تعزيز الفرعيالبرنامج  
المصانع  ههذصادرات زيادة القدرة على النفاذ لألسواق اإلقليمية والدولية بحيث ترتفع  ־

 مليار دوالر بنهاية البرنامج. ٢٫٨إلى  ١٧/٢٠١٨ألف دوالر عام  ٢٠٠من 
  صادرات التعهيد الخامس: تنمية الفرعيالبرنامج  

مليار جنيه، ومن تصدير  ٦١٫٢إلى  ديالتعهالمعلومات من  اتكنولوجيزيادة صادرات  ־
 مليار جنيه سنوياً. ٨٧٫٥اإللكترونيات لتصل إلى 

بمجال  الستثمارإنشاء ستة مصانع لتصنيع اإللكترونيات، وجذب ثالث شركات عالمية  ־
 مراكز البيانات.

مجاالت إنترنت األشياء والذكاء  فيشركة لتصدير تكنولوجيا حديثة  ٣٠دعم  ־
 .سكوالروبوت الرقميوالتصنيع  االصطناعي

  التجارية اإلقليمية والدوية االتفاقات السادس: تفعيل الفرعيالبرنامج  
، وتجمع شرق لسادكاو، اسالكوميتضم تجمعات  التيالتجارة الحرة  اتفاقيةمتابعة تنفيذ  ־

 أفريقيا.
  البحريقطاع النقل  السابع: تطوير الفرعيالبرنامج  

إلى  ٢٠١٧/٢٠١٨ألف طن عام  ١١١٫٤البحرية لزيادة طاقتها من  الموانئتطوير  ־
، ودمياط، والبحر ةاإلسكندري، وتطوير موانئ ٢١/٢٠٢٢ألف طن عام  ١١٩٫٢
 األحمر.

  النهريقطاع النقل  الثامن: تطوير الفرعيالبرنامج  
 كميات البضائع المنقولة نهراً. في% ٨٥زيادة بنسبة  ־
 قنا). –سوهاج  –وط إنشاء موانئ نهرية حديثة (أسي ־

  
  ومواجهة الفساد والمؤسسيالحكومة  ءدااأل السابع: تطوير الرئيسيالبرنامج  

  الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين األول: تطوير الفرعيالبرنامج  
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 ١٠٠من منصة تبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية بين  االستفادةتعزير  ־
 جهة حكومية.

 حكومية على تطبيقات الهاتف المحمول. خدمة ١٥٠إتاحة  ־
 وحدة نيابات مرور. ١٥ميكنة ־
 جديد. تكنولوجيمركز  ٦٠إنشاء  ־

  للدولة اإلداريالبنية المعلوماتية للجهاز  الثاني: تحديث الفرعيالبرنامج  
 مكتب صحة جديد. ١٦٠٠وير تط ־
 بوزارة الصحة. مركزيمعمل  ٢٢ميكنة  ־
 مستشفيات جديدة. ٣ميكنة  ־

  المؤسسيالتطوير  الثالث: برنامج الفرعيالبرنامج  
 للدولة. اإلداريالجهاز  فيوحدات جديدة  ٦ استحداث ־

  للدولة اإلداريبالجهاز  العاملينوتنمية قدرات  الرابع: بناء الفرعيالبرنامج  
العاملين بالجهاز  أداءتنفيذ خمس حزم من البرامج التدريبية المتنوعة لتطوير  استهداف ־

 .اإلداري
  التجاريودمج قواعد بيانات مكاتب التسجيل  الخامس: ربط الفرعيالبرنامج  

 العامين األولين من البرنامج. فيمكتب تسجيل تجارى  ٩٠تطوير وميكنة  ־
  الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين السادس: تطوير الفرعيالبرنامج  

 محكمة جزئية جديدة إلى برنامج فرض وإنفاذ القانون. ١١إضافة  ־
 ٣٠على  ءالخبراتطبيق برنامج متابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة  ־

 مكتب خبراء جديد.
  وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج السابع: ميكنة الفرعيالبرنامج  

 ميكنة خدمات التصديقات. ־
 تطبيق التأشيرة اإللكترونية. ־

 
  ــــــ

  ف االستراتيجي الرابعالهد
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  بمستويات التشغيلالنهوض 
  ــــــ

المفهوم الشامل للنهوض بمستويات التشغيل، تأتي قضية التشغيل وخفض معدالت البطالة كأهم 
ألف  ٩٠٠مالمح المرحلة القادمة "مرحلة جني ثمار اإلصالح االقتصادي"، التي تستهدف توفير نحو 

الذي  األمرسنوات المقبلة،  ٤مليون فرصة عمل على امتداد الـ  ٣٫٦فرصة عمل سنوياً، بإجمالي 
  % بنهاية المدة.٨٫٤يخفض معدل البطالة إلى نحو 
وسطة والصغيرة ومتناهية البشري والتركيز على المشروعات المت العنصروذلك من خالل تنمية 

ً احداث اصالح تشريعي الصغر، وأ  دمجمن  ويزيداالعمال  وريادةومؤسسي يشجع العمل الحر يضا
  القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

 :البرنامج الرئيسي األول: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  
 :البرنامج الفرعي األول: اإلصالح التشريعي والمؤسسي  

الشاغرة ذات المرافق والمتاحة  ياألراض% من ١٠تخصيص نسبة ال تقل عن 
  لالستثمار للمشروعات الصغيرة ومتناهية األصغر والمتوسطة.

  لعمل الحر وريادة األعمال:االبرنامج الفرعي الثاني: تشجيع ثقافة  
  حاضنة أعمال سنوياً. ٢٠٠إنشاء  ־
  تصميم برامج ومناهج خاصة بالمدارس والجامعات للتدريب على ريادة األعمال. ־
 نوياً.س) آالف شاب وشابة ٥فة العمل الحر باستهداف (تنشيط ثقا ־

 البرنامج الفرعي الثالث: تعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل  
زيادة فرص تشغيل العاطلين من خالل برامج التنمية المجتمعية كثيفة العمالة التي  ־

  اسرة. ألف ٤٣٥تراعي البعد البيئي والتي من المتوقع أن يستفيد منها 
  عامل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٤٠٠٠تحسين مهارات  ־

 البرنامج الفرعي الرابع: التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل  
اإلرشاد  علىمركز، وعدد الخريجين الحاصلين  ٤٠ إلىزيادة عدد مراكز ريادة األعمال  ־

  برنامج. ٦٥ إلىصناعة خريج، وعدد برامج الربط مع ال ألف ١٥ إلىالوظيفي 
 البرنامج الفرعي الخامس: التكامل مع المشروعات كبيرة الحجم  

من التشبيك مع المشروعات الصغيرة لضمان تكامل  لالستفادةمشروع  ٢٠٠تمكين  ־
  سالسل التوريد المحلية.
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مشروع  ١٠٠زيادة عدد مشروعات مقدمي الخدمات التي توفر خدمات فاعلة من  ־
  وع.مشر ٢٠٠٠لتصبح نحو 

 البرنامج الفرعي السادس توفير القروض الميسرة  
 إلىزيادة التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل  ־

  % من إجمالي التمويل المتاح.٢٠نسبة 
زيادة راس المال للصناديق المتخصصة في دعم المشروعات الصغيرة ليصل لمليار  ־

  شاب. ألف ١٠٠جنيه يستفيد منها 
مليار جنيه خالل أربع سنوات من خالل المشروع القومي  ١٠تقديم قروض بحوالي  ־

  فرصة عمل. ألف ١٥٠(مشروعك) توفر واالجتماعيةللتنمية البشرية 
توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  ־

مليار جنيه  ٥٬٦ إلىيصل ل يحهيتومتناهية الصغر من خالل زيادة قيمة التمويل الذي 
  .٢٠٢٠عام 

أربع سنوات وذلك لمساندة نحو  علىمليار جنيه  ٢٠تقديم تمويل مصرفي بإجمالي  ־
  مشروع. ألف ٣٥٠

 البرنامج الفرعي السابع: تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي  
  زيادة القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي. ־
  %.٧ إلى% حالياً ٩جي عن عمالة األطفال لتنخفض نسبتها من التدري االستغناء ־
  جنيه /يوم. ٨٠ إلىرفع متوسط دخل العامل الزراعي تدريجياً ليصل  ־

  المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة. ةالثامن: إقامالبرنامج الفرعي  
، مثل مدينة الروبيكي اقتصادية وراتبوفالتوسع في إقامة هذه المجمعات والتي تتمتع  ־

  " للصناعات البالستيكية.مومنطقة "مرغ، لألثاثللجلود، ومدينة دمياط 
  للمشروعات الصغيرة. التصديرالبرنامج الفرعي التاسع: دعم التوجه  

من خالل زيادة مساهمتها في األنشطة  االقتصادتفعيل دور المشروعات الصغيرة في  ־
 ص التصديرية.التصديرية وتنمية الوعي بأهمية الفر

 البرنامج الرئيسي الثاني: تنمية المهارات البشرية  
 البرنامج الفرعي األول: تعزيز دور مكتب العمل في التدريب والتشغيل  

 ١٦متدرب، تطوير نحو  ألف ٦٢٬٦إنشاء ستة مراكز تدريب جديدة، يستفيد منها نحو  ־
  مركزاً أخر.

  من خريجي مراكز التدريب بالمحافظات. ألف ١٣الصناعية بأكثر من  المنشاةتزويد  ־
خريج من حملة المؤهالت الفنية والعليا، وتوظيف ما يقرب من  ٨٥٠٠تدريب نحو  ־

  شاب. ٤٠٠٠
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  بسوق العمل لاللتحاقالبرنامج الفرعي الثاني: إعداد وتدريب المرأة  
  تفعيل مبادرات ومشروعات األسر المنتجة، من خالل مراكز إعداد األسر المنتجة. ־
ً عيل دور جمعيات تنمية المجتمع المحلي في تدريب المرأة المعيلة ودعمها تف ־   .اقتصاديا

 البرنامج الفرعي الثالث: التدريب الصناعي  
  خريج. ألف ٩٠زيادة عدد خريجي برنامج التلمذة الصناعية بإجمالي  ־
مركز تدريب، وإنشاء أربعة مراكز تدريب جديدة ليصل إجمالي عدد  ٦٧تأهيل وتطوير  ־

  مركز. ٤٦ إلىالمراكز 
  منهج تدريب صناعي. ١٩تطوير  ־
برامج  علىمتدرب سنوياً  ٥٠٠٠مشروعاً لرواد األعمال، فضالً عن تدريب  ٢٦٥دعم  ־

  ريادة األعمال.
  لسوق العمل سنوياً. لالنتقالإنشاء خمس وحدات  ־
  محطة. ٥٠ إلىمحطة تدريبية جديدة ليصل إجمالي عدد المحطات  ٤٠إنشاء  ־

  الخاصة االحتياجاتفرص العمل لذوي  ةالرابع: إتاحالبرنامج الفعلي  
  ).٢٠١٨لسنة  ١٠(رقم  تفعيل الالئحة التنفيذية لقانون المعاقين الجديد ־
شركة  ٩٧٠شخص، يشارك فيها  ألف ٩٧ندوة توعية يستفيد منها حوالي  ٩٧تنظيم  ־

  خاصة.
 حملة تعريفية بالقانون بشركات القطاع الخاص. ٢٦١تنفيذ  ־

  
 البرنامج الرئيسي الثالث: دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي  

  يتبني البرنامج االليات التالية:
منح أولويات في تخصيص األراضي الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة ألنشطة  ־

  التصنيع. إلىالتحول من اإلتجار 
للمنظومة  لالنضمامتفعيل منظومة الترخيص باإلخطار التي تشجع القطاع غير الرسمي  ־

  الرسمية.
ص من فر لالستفادةربط سالسل التوريد التي تخلق فرص أعمال تستدعي الرسمية  ־

  أعمال التشبيك في سالسل التوريد.
مراجعة قوانين العمل إلكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي،  ־

  قانون للمعاملة الضريبية المتميزة للمشروعات الصغيرة. صدارإو
ألكثر من مليون  واالجتماعيةوتقديم الرعاية الصحية  االجتماعيةتوسيع مظلة التأمينات  ־

  القطاع غير الرسمي.عامل ب
  تطبيق قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص. ־
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  ــــــ

  الخامس االستراتيجيالهدف 
  المصريتحسين مستوى معيشة المواطن 

  ــــــ

  العمراني واالنتشارضبط النمو السكاني  األول:البرنامج الرئيسي  
  السكانيةالبرنامج الفرعي األول: الحد من الزيادة  

من  االستفادةتطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية التي تقلل من فرص  ־
  ثمار التنمية.

  %.٦٤ إلى% حالياً ٥٩٬٥وسائل تنظيم األسرة من  استخدامزيادة نسبة  ־
  إتاحة خدمات تنظيم األسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة. ־

  بخطورة الزيادة السكانيةالبرنامج الفرعي الثاني: التوعية  
محافظات الجمهورية، ومنها تمعي بخطورة الزيادة السكانية بالتوعية ورفع الوعي المج ־

  مليون أسرة من مستفيدي برنامج كرامة. ١٬١مشروع "إثنين كفاية" والذي يستهدف 
 الفرعي الثالث: تطوير المدن الجديدة القائمة جالبرنام  

  فدان. ألف ٣٠دن بمساحة إجمالية قطعة ارض بهذه الم ألف ٢٥٠طرح  ־
  كم لشبكة الطرق.١٢٠٠إضافة  ־

 البرنامج الفرعي الرابع: مدن الجيل الرابع  
محاور الطرق التنموية  علىمدينة جديدة متكاملة (مدن الجيل الرابع)  ١٤إنشاء  ־

 فدان. ألف ١٠٠بإجمالي مسطح 
  ياالجتماعالبرنامج الرئيسي الثاني: التوسع في شبكات األمان  

  االجتماعيةالبرنامج الفرعي األول: الحماية  
% من السكان ٦٠لتغطي نسبة  االجتماعياولوية مطلقة للتوسع في شبكات األمان  ־

مليون  ١٨مليون اسرة تتضمن حوالي  ٣٬٥تكافل وكرامة) وبعدد يبلغ (الفقر تحت خط 
  مليار جنيه. ٨٠مواطن وبتكلفة تبلغ 

مليون مواطن، وربطها  ٣٠الفقيرة بإجمالي  االسر استهدافقواعد بيانات  استكمال ־
  بالسجل الوطني الموحد لزيادة فعالية الدعم النقدي.

  اسرة مستهدفة في برنامج سكن كريم. ألف ١٥٠ ־
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  االجتماعيةالبرنامج الفرعي الثاني: الرعاية  
  شخص من المسنين. ألف ٢٠٠تقديم خدمات الرعاية لحوالي  ־
  عمل. على% من األشخاص ذوي اإلعاقة المتقدمين للحصول ١٠٠توظيف  ־
  الخاصة. االحتياجاتمليارات جنيه لتلبية متطلبات ذوي  ٥توجيه حوالي  ־

  بالخارج للمصريينشاملة  تأمينيةالبرنامج الفرعي الثالث: توفير مظلة  
مليون مواطن  ٢شاملة للمصريين بالخارج يستفيد منها حوالي  تأمينيةتفعيل مظلة  ־

  مليون جنيه. ٣٦٥دولة بتكلفة تقدر بحوالي  ١٥مصري بالخارج في 
 البرنامج الفرعي الرابع: تطوير منظومة الخدمات التموينية  

  منفذ حكومي (ثابت ومتحرك) إلتاحة السلع االساسية. ألف ٤٠ ־
  %.٤٠٠سلع التموينية بزيادة منفذ وسلسلة لبيع وتوزيع ال ٥٠٠٠ ־

  ً   البرنامج الفرعي الخامس: رفع كفاءة منظومة الدعم العيني والتحول للدعم النقدي تدريجيا
  من قبل الدولة لمستحقي الدعم. االجتماعيةتوفير مظلة الحماية  استدامة ־

  لوزارة األوقاف االجتماعيالدور  زالسادس: تعزيالبرنامج الفرعي  
  مواطن سنوياً). ألف ٥٧٠ة ومساعدات عينية (يستفيد منها تخصيص إعانات نقدي ־
  شخص سنوياً). ٧٥٠٠يستفيد منها (حسنة تقديم قروض  ־

  االستهالكيةالبرنامج الفرعي السابع: تعزيز التعاونيات  
  نشطة. استهالكيةجمعية تعاونية  ٢٠٠٩إتاحة السلع الغذائية لحوالي  ־

  حماية المستهلكالبرنامج الفرعي الثامن: تفعيل اليات  
  تغطية جميع المحافظات بأفرع لجهاز حماية المستهلك. ־
 ١١٠ إلىالوصول بعدد الجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط حماية المستهلك  ־

 جمعية.
 البرنامج الرئيسي الثالث: معالجة الفجوات التنموية  

 البرنامج الفرعي األول: تدعيم خطط التنمية بالمحافظات  
  محافظة في كافة المحاور التنموية. ٢٧ة بعدد تدعيم خطط التنمي ־

 البرنامج الفرعي الثاني: التنمية المحلية بصعيد مصر  



٢٦ 
 

ً بمحافظة سوهاج، فضالً عن  ٢٥تنفيذ  ־ ً بمحافظة قنا خالل عام  ١٢مشروعا مشروعا
)٢٠١٨/٢٠١٩.(  

 البرنامج الفرعي الثالث: التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء  
مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء  ٢٧٥جاوز تت استثماراتتوجيه  ־

تنفيذ مدينة شرق بورسعيد(سالم) والبدء في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد  الستكمال
الجديدة وتنفيذ مشروعات طرق وخدمات وصحة وتعليم وتنمية صناعية وزراعية 

  وسياحية.
 موديةالبرنامج الفرعي الرابع: تطوير محور طريق ترعة المح  

تطوير محور المحمودية لتدعيم السياحة الداخلية وربطه بالمحاور األخرى الداخلية  ־
  والخارجية الرئيسية.

 البرنامج الفرعي الخامس: تطوير العشوائيات  
  % من المناطق غير األمنة.١٠٠تطوير  ־
سوق عشوائي، وتطوير ثالث مناطق عشوائية غير مخططة  ١١٠٠تطوير عدد  ־

  منطقة. ٨١بإجمالي  بعاصمة كل محافظة
 البرنامج الفرعي السادس: تنمية وتطوير القرى المصرية  

  مليار جنيه. ٧٬٣قرية بتكلفة  ٢٠٨تطوير  ־
  األولي بالرعاية لألسرالبرنامج الفرعي السابع: تنفيذ وصالت الصرف الصحي المنزلية  

مليون  ٣قرية لخدمة  ٣٠٢وصلة منزلية نهائية للصرف الصحي بعدد  ألف ٥٠٠تنفيذ  ־
  مواطن.

 البرنامج الفرعي الثامن: تطوير مزلقانات السكة الحديد االشد خطورة  
  .كوبري ٢٠مزلقاناً خطراً وتنفيذ  ٢٠تنفيذ أعمال صناعية بعدد  ־

  ًالبرنامج الفرعي التاسع: تحسين الظروف البيئية في القرى األكثر فقرا  
توفير المعدات الالزمة للتخلص من المخلفات وزيادة محطات معالجة الصرف الصحي  ־

  المتنقلة.
 البرنامج الفرعي العاشر: رفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظات  

 ١١وإنشاء  )،مجزراً  ٣٠(أسيوط مجزراً يقع النسبة األكبر منها بمحافظة  ١١٤تطوير  ־
  لي.مجزراً آلي ونصف آ
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 ي الحادي عشر: تنمية دخل االسر في المجتمعات الريفيةالبرنامج الفرع  
محافظات (اإلسماعيلية، أسيوط، مطروح (العلمين)،  ٥معصرة زيوت في  ٣٠نشاء إ ־

  طن/سنة. ٧٥٠الفيوم، الوادي الجديد)، بطاقة إنتاجية نحو 
  منفذ ثابت لشباب الخريجين. ٣٢إنشاء  ־

 اسية للمجتمعات الفقيرةالبرنامج الفرعي الثاني عشر: تطوير البنية االس  
ً لتوفير بيئة مجتمعية مالئمة، وتنفيذ  ١٠٠٠مساعدة  ־ مشروع في  ٣٠٠أسرة سنويا

مجال تطوير البنية االساسية للمجتمعات الفقيرة بما يشمل توصيالت المياه والصرف 
 الصحي.

  
 البرنامج الرئيسي الرابع: تطوير خدمات اإلسكان  

  القومي لإلسكانالبرنامج الفرعي األول: البرنامج  
 إلىليصل العدد اإلجمالي  االجتماعيوحدة سكنية بمشروع اإلسكان  ألف ٧٦٤إنشاء  ־

  مليون وحدة سكنية. ١٬١
  وحدة سكنية لإلسكان المتوسط. ألف ٤٠٠إنشاء حوالي  ־

  العقاريالبرنامج الفرعي الثاني: تنمية خدمات التمويل  
مليار  ١٩٬٧ إلى ٢٠١٦/٢٠١٧مليار جنيه عام  ٧٬٩من  العقاريزيادة حجم التمويل  ־

  ).٢٠٢١/٢٠٢٢جنيه بنهاية البرنامج(
 البرنامج الفرعي الثالث: تعزيز دور وزارة األوقاف في مجال خدمات اإلسكان  

  محل تجارى. ٢٢٨وحدة سكنية و ٤٢٥٦تنفيذ  ־
 البرنامج الرئيسي الخامس: تطوير المرافق العامة  

  األول: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحيالبرنامج الفرعي  
  /يومياً.٣مليون م ٤٬٣مشروع بطاقة  ٢٦٥تطوير مستوى خدمات مياه الشرب بتنفيذ  ־
ً تعمل علي زيادة نسبة ٣مليون م ٥مشروع صرف صحي بطاقة  ٥٩٤تنفيذ  ־ / يوميا

% في القرى بإضافة ٦٠نسبة  وإلى %،١٠٠ إلىتغطية الصرف الصحي في المدن 
  قرية. ١١٥٢عدد 

  والكباريالبرنامج الفرعي الثاني: تطوير الطرق  
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مليار جنيه، وطرق أخرى داخلية وخارجية  ٢٥كم بشبكة الطرق بتكلفة  ١٦٠٠إنشاء  ־
  مليار جنيه. ٩٬٦بتكلفة تبلغ حوالي 

 البرنامج الفرعي الثالث: تطوير خدمات النقل الجماعي  
  اوتوبيس جديد مميز. ٤٠٠د أوتوبيس نقل عام وتوري ٣٨٠٠تطوير ورفع كفاءة  ־

 البرنامج الفرعي الرابع: تطوير خدمات السكك الحديدية  
  جرار حديث. ١٠٠ عربة بضائع، وتوريد ٣٠٠عربة حديثة و ١٣٠٠توريد  ־
  عربة بضائع جديدة. ٥٥٠إضافة  ־
  كم. ١٠٨٩شارات بأطوال تبلغ كهربة إ ־

 البرنامج الفرعي الخامس: تطوير وتوسعة شبكة مترو األنفاق  
 كم جديدة لشبكة مترو األنفاق. ٩٧٬٢إضافة حوالي  ־

  
 البرنامج الرئيسي السادس: عدم التمييز النوعي  

  للمرأة واالجتماعية االقتصاديةالبرنامج الفرعي األول: تفعيل المشاركة  
  بطاقة رقم قومي للسيدات في المحافظات الحدودية. ألف ٤٠٠إصدار  ־
  القومي". لالقتصادمنتجة داعمة  أةامرتبني منهج " إلىتنفيذ مبادرات تهدف  ־
مستوى  علىتعزيز الشمول المالي للمرأة، من خالل تنفيذ برامج تدريبية وتوعية  ־

  المحافظات.
  للمرأة االجتماعيةالبرنامج الفرعي الثاني: الحماية  

  الموارد البيئية. علىبرامج تدريبية وتوعوية لتعزيز دور المرأة في الحفاظ  ־
  الثالث: دعم أنشطة االسر المنتجةالبرنامج الفرعي  

للمرأة  واالجتماعية االقتصاديةفرصة عمل لتحقيق التنمية  ألف ٨٠توفير حوالي  ־
  الريفية.

 سيدة في مجال ريادة األعمال والتسويق. ألف ٥٠تعزيز قدرات حوالي  ־
  

 البرنامج الرئيسي السابع: التحسين البيئي  
 اءالبرنامج الفرعي األول: تحسين نوعية الهو  
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  محطة جديدة لرصد نوعية الهواء. ٢٧إنشاء  ־
 البرنامج الفرعي الثاني: تحسين نوعية المياه  

  محطات جديدة لرصد نوعية مياه نهر النيل وفروعه. ٨إنشاء  ־
 البرنامج الفرعي الثالث: معالجة تدوير المخلفات  

  زيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة أمنة. ־
البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة  رفع كفاءة جمع المخلفات ־

  وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً.
الصحة العامة من خالل توريد  علىرفع كفاءة منظومة القمامة، وتحسين البيئة للحفاظ  ־

مصنع تدوير  ١٠٠محطة وسيطة، وعدد  ٢٠٠معدة نظافة متنوعة وتنفيذ عدد  ٢٥٠٠
 مليار جنيه. ١٥ومدفن صحي أمن، بتكلفة قدرها 

  ـــــــ
  
 
 
 
  


