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خطة محافظة الجيزة لعام ٢٠ /٢٠٢١ ١

أ.د/ هالـــة حلمي السعيـــد
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

إن رؤيــة مصــر ٢٠3٠ تســتهدف فــي األســاس االرتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوى معيشــته، ولذلــك 

تركــز خطـــــة التنميــــــــة المستــــــــدامة للعــام المالــي ٢٠٢١/٢٠، الــذى ُيعــد العـــــام الثالــث مــن الخطـــــة متوســطة المـــــدى

)٢٠١9/١8-٢٠٢٢/٢١(، علــى االســتثمار العــام فــي البنيــة األساســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، بمــا يضمــن وصــول عائــد 

االســتثمار لكافــة المواطنيــن فــي كافــة أنحــاء مصــر، بمــا فــي ذلــك فئــات الشــباب والمــرأة وذوي القــدرات الخاصــة، علــى أن 

يكــون محــدودو الدخــل هــم أول مــن يجنــي ثمــار هــذا االســتثمار، بحيــث يوفــر فــرص عمــل الئقــة ومســتدامة؛ مجســًدا المعنــى 

الحقيقــي للتنميــة االجتماعيــة مــع تحســين تنافســية االقتصــاد المصــري وتعزيــز الريــادة المصريــة.
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مالمح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي
للعام المالي 20/ 2021

أهداف خطة المواطن

تطبيق شارك 2030
اإلنتقال من »خطة المواطن« إلى »متابعة المواطن«.

 اعرف وتابع مشروعات الخطة السنوية

‚

تفعيل
المشاركة المجتمعية

نشر
ثقافة البرامج واألداء

توطين أهداف
التنمية المستدامة

تعزيز
الشفافية والمساءلة

تواصل معنا عبر تطبيق شارك 2030 لتتعرف على البرامج والمشروعات الموجودة في الخطة السنوية في محافظتك والمحافظات األخرى.
ألول مرة يمكنك متابعة تنفيذ هذه المشروعات على األرض والمشاركة برأيك ومعرفة نتيجة متابعتك عبر التطبيق.

 من خالل تطبيق شارك 2030 أنت لست متابعاً فقط لكن يمكنك أيضا اقتراح أي مشروعات تراها مهمة في محافظتك أو خارجها.
هذا التطبيق يتيح المعلومات عن المشروعات وبرامج التنمية ويعرض لك مجموعة مؤشرات األداء لها كما يعرفك بالمشروعات ذات 

األولوية في كل محافظة وكل نشاط اقتصادي.
إذا رغبت في تحميل التطبيق…
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الثالث لمترو أنفاق 
)العتبة/ إمبابة(
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أبورواش

)صرف صحي(
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توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 
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توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 
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أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠
 توجيه نحو 3.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.	 

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١٧( 

خطة خدمات اإلسكان وتطوير العشوائيات
الجهة المسئولة عن التنفيذ

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - صندوق تطوير المناطق العشوائية

خطة النقل

مؤشرات الوضع الحالي )١8/٢٠١9( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة النقل



٩ خطة محافظة الجيزة لعام ٢٠ /٨٢٠٢١ خطة محافظة الجيزة لعام ٢٠ /٢٠٢١



١٠١١

استكمال المتحف 
المصري الكبير 

١ مشروع بتكلفة 3.9 مليار جنيه 

عدد القطع األثرية التي تم نقلها

إلى المتحف المصري الكبير 

نسبة اإلنجاز في  تنفيذ المرحلة 

الثالثة للمتحف المصري  الكبير

٧٧00
قطعة أثرية

المتحف المصري الكبير خطة اآلثار والتراث

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 
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الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة السياحة واآلثار
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وزارة السياحة واآلثار
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إنشاء مركز ثقافي حضاري عالمي للتعرف على الحضارة المصرية مع توثيق
وحفظ مقتنيات المتحف
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عدد الكليات بجامعة 
القاهرة

 إجمالي عدد األندية 
الرياضية

متوسط الطالب لكل عضو هيئة 
تدريس

عدد األعضاء
بمراكز شباب المدن 

إجمالي عدد مراكز الشبابإجمالي الطالب المقيدين

1٩6٫5

نسبة اإلناث

%5٤٫6%٤٫8

ألف طالب

إجمالي أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم 

عدد األعضاء
بمراكز شباب القرى

16126٣8

استكمال مدينة زويل 
للعلوم والتكنولوجيا

 استكمال الصالة 
المغطاة بمدينة

6 أكتوبر الستضافة 
بطولة كأس العالم 
لكرة اليد ٢٠٢١

استكمال أعمال 
تشطيبات المبنى 

الرئيسي والمدرجات 
بالفرع الدولي لجامعة 

القاهرة بمدينة 6 
أكتوبر

استكمال صاالت 
مغطاة بالمنيرة

استكمال إنشاء 
الجامعة التكنولوجية 

6 أكتوبر

إنشاء مالعب 
خماسية بمراكز 

الشباب

آالت ومعدات 
وتجهيزات للكليات 

القائمة بجامعة 
القاهرة

إنشاء حمامات 
سباحة تدريبية 
بمركز طموة

استكمال مبني بحوث 
الحيوان للفرع الدولي 
لجامعة القاهرة بمدينة 

6 أكتوبر

إنشاء حمامات سباحة 
تدريبية بمركز أطفيح
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خطة الشباب والرياضةخطة التعليم الجامعي والبحث العلمي

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١8( مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١٧( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عضوطالب



شكر وتقدير 
تم تصميم هذا التقرير وطباعته بدعم من »مشروع إصالح واستقرار االقتصاد الكلي« الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة 

التخطيط والتنمية االقتصادية 

بيان عدم مسئولية
اآلراء الواردة في هذا التقرير ال تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا التالي

www.usaid.gov
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