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 مجهورية مصر العربية
 جملس النواب

 ـــــــ

 

 الفصل التشريعى األول
 لثالثانعقاد العادى دور اال

 ـــــــ

 لجنة الخطة والموازنة
 ـــــــ

 رئيس جملس النواب /األستاذ الدكتور
للتقريرر اول  )طةر ( ( 1)، ملحق أتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذاف د،ــوبع ..تحية طيبة

لتن يررررر  ل متوسرررررة  ا رررررد خةررررر  ال عررررر  لل جلررررر  النوعيررررر  اللجررررران لتوصررررريا  مالحظرررررا  يتضررررر   لالرررررذ 

، برجرررررراض الترضررررررا جلر رررررر  ع رررررر  ا جلررررررر  2018/2019اول   لعامهررررررا (21/2022– 18/2019) ا سررررررتدام 

 ا وقر.

، نى مكتررا اللجنرر  لقررد اطتررا  
أ
 أصررليا

أ
  ،مصررةرى سررالم لالسرريد النا/ررا/مقررر ا

أ
ررامقررر ا لهررا ، احتياطيأ

 في  أمام ا جل .

 دير،والتق وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس اللجنة
 د. حسني عيسىأ.                   5/2018/ 30

 (1)ملحق 
 األولالتقــريـر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )توصيا  طةررررررررر (
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 والتشريعية الدستورية الشئون جلنة ومالحظات توصيات - 1
 (2018/2019) لعام واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة عن

 ــــــــ

 2018/2019مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 
 من استراتيجية التنمية المستدامةثالث العام ال

 2030رؤية مصر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنظر   2018من أبريل سنة  23، 22عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين فى 
وتورد  2018/2019مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لوزارة العدل، وهيئاتها الخدمية لعام 

 اللجنة مالحظاتها فيما يلى :
إلى أنه مع مراعاة االزمة االقتصادية الحالية وعجز الموازنة العامة للدولة هذا العام إال أنها  تنوه اللجنة

تناشد الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االدارى بأن يتم التنسيق بين 
 حة بقدر اإلمكان.الوزارات الثالثة لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء اإلمكانيات المتا

 :فى البداية تؤكد اللجنة على

ضرورة دعم السلطة القضائية التى هى أول ما يعكس واجهة الدولة المتحضرة واالستمرار فى تطووير وتجديود  -
وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام األجهزة الحديثة والتطوير اإلدارى بما يتناسب موع النموو المطورد 

حجووم العموول حتووى تصوو ا أجهووزة العدالووة قووادرة علووى النهووود بأع ائهووا المتزايوودة بمووا يحقووق تيسووير إجووراءات التقاضووى فووى 
المنازعات والوصول بخدمات العدالة إلى أعلى مسوتويات القودرة والافواءة لتحقيوق عدالوة سوريعة ونواجزة لسرعة الفصل فى 

 وميسرة لاافة المواطنين ولتحقيق األمن واألمان .

 :وقد الحظت اللجنة أن
 .2018/2019وهيئاتها اخلدمية لعام  مشروع اخلطة االستثمارية لوزارة العدل  -

خاطــق قطــاع التنميــة ا واريــة والتمطــيا والمطالبــاو الة ــادية وــوةرال العــد   وةارل التمطــيا 
هــداف ا   والمتابعــة واالحــإلد ا وارل بالمبــالل المطلواــة لةطاعــاو الــوةارل لتــتم ن مــن ت ةيــ  أ

 وذلك على الن و اآلتي:
  



2 
 

 ديوان عام وزارة العدل:  أوالً:
جنيووه، وقوود تووم  69,575,000م لوو   2017/2018أُعتموود لووديوان وزارة العوودل بخطووة العووام المووال   

جنيوووه بزيوووادة  87,470,000م لووو   2018/2019الموافقوووة علوووى مقتووورح خطوووة العوووام الموووال  القوووادم 
 .17/2018عن العام المالى   %25.7تقدر بنس ة 

 .2018/2019لتلبية مجيع املشروعات املقدمة خبطة  هلا وذلك لتليبة طلبات وزارة العدل واجلهات املعاونة والتابعة  
 :اهليئات واجلهات القضائية األخرى   ثانيًا:

مليـون  280مواةنيًا  عن وةارل العد  مبلـل جممـالى  أعتمد لل يئاو والج او الة ادية المستةلة
  وقد تم الموافةة على مةترد خطة العـام المـالي الةـاوم 2017/2018منية بمطة العام المالي 

عن العام  %100مليون منيه وزياول جممالية تةدر ونسبة  560بمبلل جممالي  2018/2019
 وذلك على الن و التالي: 17/2018المالي 

  :القضاء والنيابة العامة - أسم اجلهة  -1

جنيوه، وقود توم الموافقوة علوى  15,500,000م لو   2017/2018عتمد للجهة بخطة العوام الموال  أ
جنيوووه بزيووووادة تقوووودر بنسوووو ة  72,000,000م لوووو   2018/2019مقتووورح خطووووة العووووام الموووال  القووووادم 

 .17/2018على العام المالى  5,643%
 جملس الدولة:  - اسم اجلهة -2

جنيه، وقد تم الموافقة علوى  100,000,000م ل   2017/2018عتمد للجهة بخطة العام المال  أ
جنيوووه بزيوووادة تقووودر بنسووو ة  220,000,000م لووو   2018/2019مقتووورح خطوووة العوووام الموووال  القوووادم 

 .17/2018العام المالى  نع 120%
 هيئة قضايا الدولة:  - اسم اجلهة -3

جنيوه، وقود توم الموافقوة علوى  50,000,000م لو   2017/2018أُعتمد للجهوة بخطوة العوام الموال  
جنيوووه بزيوووادة تقووودر بنسووو ة  116,530,000م لووو   2018/2019مقتووورح خطوووة العوووام الموووال  القوووادم 

 .17/2018العام المالى  نع 133%
 هيئة النيابة اإلدارية:  - اسم اجلهة -4

جنيه، وقد تم الموافقوة علوى  100,000,000م ل   2017/2018ال  أُعتمد للجهة بخطة العام الم
جنيوووه بزيوووادة تقووودر بنسووو ة  110,000,000م لووو   2018/2019مقتووورح خطوووة العوووام الموووال  القوووادم 

 .17/2018العام المالى  نع 10%
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 احملكمة الدستورية العليا:  - اسم اجلهة -5

جنيه، وقد تم الموافقوة علوى  119,920,000م ل   2017/2018أُعتمد للجهة بخطة العام المال  
جنيوووه بزيوووادة تقووودر بنسووو ة  127,540,000م لووو   2018/2019مقتووورح خطوووة العوووام الموووال  القوووادم 

 .17/2018العام المالى  نع 6,4%
 دار االفتاء املصرية:  - اسم اجلهة -6

ة علوى جنيوه، وقود توم الموافقو 11,000,000م لو   2017/2018أُعتمد للجهوة بخطوة العوام الموال  
جنيوووه بزيووووادة تقوووودر بنسوووو ة  40,000,000م لوووو   2018/2019مقتووورح خطووووة العووووام الموووال  القووووادم 

 17/2018العام المالى  نع 263,6%

إعطاء األولويوة لتووفير االعتموادات الالزموة لجميوع قطاعوات وزارة العودل وخاصوة  وتوحى اللجنة ب رورل
 جهة الدولة وهي تها.أبنية المحاكم أسوة بم انى الوزارات األخرى فهى وا

 

 رئيس اللجنة

 املستشار بهاء الدين أبو شقه
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 االقتصادية الشئون جلنة توصيات - 2

 2018/2019 لعام واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة بشأن
 ــــــــ

جن كافة المطا التنموية التى تتبناها ال  ومة خإل  الفترل ال الية تست دف  تعظيم االستفاول من 
المةوماو والمزايا التنافسية لإلقتصاو المصرى بما ي ة  أحإلم وتطلعاو الشعق فى توفير حيال الدةة 

وولة علي مستول  30وأن تصبح مصر من أف ل   2030وكريمة وحواًل لمست دفاتنا الطموحة عام 
رؤية "لمستدامة العالم من حيث الدخل والتنمية البشرية وم اف ة الفساو  وتفعيل استراتيجية التنمية ا

ذلك من خإل  تنفيذ حزمة من و   باعتبارها ا طار ال اكم للتنمية في األمل الطويل "2030مصر 
في بما يساهم  ية خاحة أنشطة الصناعة والتصدير ا حإلحاو ال ي لية لدعم الةطاعاو ا نتام

با ضافة جلى تعزيز ورامج جحإلد مناخ االستثمار  وتطوير البنية الت تية وتوسيع الةاعدل ا نتامية  
وحوافز مساندل الصاوراو وتشجيع الصناعاو الت ويلية الموم ة للتصدير واالستمرار فى مساندل 

 المشروعاو المتوسطة والصغيرل والمتناهية الصغر . 

استراتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر  ضرورل ارتكاة ال  ومة علي تؤكد اللجنة وتوحي   
ف ت ةي  النمو للفئاو اآلولي بالرعاية كالمرأل  است داو  " علي تةديم الدعم الكافي للشباب 2030
مارهم ليس شباب واألطفا  علي رأس أولويت ا  على أن يصبح ومج الشباب في الرؤية واستثضع الوو 
لدولة وت ةي  ذلك باعتبار الشباب قاول المستةبل  مع اتلتزم أن كما يجق  ول ضرورل قصوى  خياراً 

باالستثمار في الشباب من خإل  استراتيجة طويلة األمد تتمثل في  ال  ومةالتأكيد علي ضرورل التزام 
خطة التنمية المستدامة جلي مانق ا حإلد االقتصاول واالمتماعي الذل يست دف ت سين أوضاع 

في خطا التنمية المستدامة وا حإلد   وذلك باعتبار أن أهم الشباب وتشجيع م علي المشاركة 
 اهداف الرؤية تم ين الشباب وتوفير تعليم مناسق ل م.

حإلد ا وارل هداف خطة ا أوفي مجا  االحإلد ا وارل يجق أن تعمل ال  ومة علي ت ةي      
راط ا ووموو م اة جوارل كفء وفعا  لمدمة االقتصاو الةومي  با ضافة جلي الةيام و الطموحة 
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وتطوير مؤسسي وإحإلد جوارل موسع وتطبي  أسلوب فعا  الختيار الكواور  ومذب الكفاءاو للعمل 
 إنشاء مراكز لتنمية الموارو البشرية بالج اة ا وارل للدولة.و بالج اة ال  ومي  

 األهداف التالية: 2018/2019نمية االقتصاوية واالمتماعية لل  ومة لعام وتشمل توم او الت 
 أواًل : ارتفاع معد  النمو االقتصاول 

وذلك عن طريق استهداف معدالت نمو اقتصادى تسعى الحكومة إلى تحقيق إصالح حقيقى 
االستثمار، إذ حققت مرتفعة ، حيث ارتفع معدل النمو االقتصادى  بشكل ملحوظ بفضل زيادة معدالت 

كل القطاعات االقتصادية معدالت نمو موج ة، كما حققت قناة السويس طفرة ف  معدل نموها وصلت 
خاصة بعد -، وتتمثل أبرز خمس قطاعات مساهمة ف  النمو ف  قطاع التعدين %13إلى أكثر من 

لقومية الت  تت ناها وقطاع التشييد وال ناء نتيجة للمشروعات ا -اكتشاف حقل ظهر للغاز الط يع 
 الحكومة ف  الوقت الحال ، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع تجارة الجملة، وقطاع الزراعة.

 %4,2تقري ًا مقابل  %5,8وخالل العام المال  القادم تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو قدره 
 للعام المال  الحال .

حقيق معدالت نمو مرتفعة، وضرورة إعادة النظر أهمية دعم القطاعات الرائدة ف  ت :وترى اللجنة •
ف  وضع بقية القطاعات الت  تحتاج إلى إعادة هيكلة ووضع المعايير والمحددات الالزمة الت  

 من خاللها تستطيع تلك القطاعات تحقيق طفرة تنموية.
 . ثانيًا : تشجيع االستثمار الماص " الم لى واألمنبي " لت ةي  معدالو نمو مرتفعة

يعت ر تشجيع االستثمار المحلى واألجن   من أهم أهداف الحكومة فى الوقت الحالى خاصة فى   -1
ظل ضعف االدخار المحلى نتيجة ارتفاع تالفة المعيشة، لذلك تم تعديل واستحداث الاثير من 
التشريعات االقتصادية وتشكيل لجان لحل مشاكل المستثمرين تزامنًا مع الجهود المكثفة للقضاء 

الفساد وال يروقراطية الحكومية وتهيئة بيئة صالحة لالستثمار هدفها التيسير على المستثمر  على
 عن طريق وجود قواعد عمل واضحة وصريحة .

تقري ًا  %16,2وتسعى الحكومة إلى تحقيق معدل استثمار نس ته من الناتج المحلى اإلجمال  
السابق، وعلى المدى المتوسط يكون المعدل المستهدف للعام المال   %15,3للعام المال  القادم مقارنة بو 

 . %24يقترب من 
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: بجذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجن ية لجن  ثمار برنامج اإلصالح  وأوحت اللجنة •
االقتصادي واالجتماع  والعمل على استمرار اإلصالحات وت نى مجموعة من اإلصالحات 

 ل.الهيكلية األخرى الخاصة بسوق العم
 برنامج الطروحات  -2

ضومن برنوامج   شركة تابعة لقطاع األعمال العوام فو  ال ورصوة 24تستعد الحكومة لتنفيذ برنامج طرح 
 3مليوار جنيوه خوالل  12اإلصالح االقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدول  لمنا مصر قرد بقيموة 

مليوار جنيوه خوالل الوثالث  200ب مون أن يتم جذب اسوتثمارات أجن يوة وعرةيوة تقتور  ، ومن المتوقع سنوات
 .سنوات األولى من ال دء الفعل  لعملية الطرح لعدد من الشركات 

 200توقع خ راء سوق المال أن تجذب الطروحوات المرتق وة رءوأ أمووال أجن يوة وعرةيوة تقتورب مون يو 
رف  وقطواع مليار جنيه، خاصة وأن الحكوموة سووف ت ودأ بطورح كيانوات ناجحوة تعمول فو  القطواعين المصو

 ال ترول 

برنووامج الطروحووات موون شووقين األول هووو طوورح حصووا موون بعوول الشووركات الجوواهزة للطوورح  اووون ويت
شووركة   12وويمكوون أن يووتم رفووع حصووا الطوورح لنحوووالشووق الثووان  خووار بالشووركات المطروحووة فعليووا 

 .مطروحة بالفعل

إال أن  1997/1998أن ملووف خصخصووة الشووركات الحكوميووة ع وور ال ورصووة بوودأ منووذ عووام  خاصووًة و 
شوووركات حكوميوووة هوووم أموووو   3عنووودما توووم طووورح  2004/2005مرحلوووة التفنيوووذ الفعليوووة جووواءت فووو  عوووام  

 .وسيدي كرير والمصرية لالتصاالت

 -وفي هذا الصدو تؤكد اللجنة علي ضرورل:

إن الحكومة مطال ة باستامال برنامج اإلصالح االقتصادي والذي يتضمن طرح شركات قطاع 
برنامج خصخصة الشركات ع ر ال ورصة من الملفات القديمة الت  وذلك ألن بال ورصة، أعمال عام 

 .يجب االنتهاء منها بصورة عاجلة

أن الهدف من طرح شركات قطاع األعمال هو جذب استثمارات غير م اشرة وتوفير عملة 
ية بورصة األوراق المالية أن تنفيذ برنامج الطروحات هو ال داية الحقيقية ألعادة النظر ف  ماه وأجن ية، 
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ولان بشرط أن يتم الترويج  ،كمصدر لتمويل عمليات التطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع األعمال العام
 .الجيد لها

 إن برنامج الطروحات للشركات الحكومية بال ورصة ممتد، وال يرت ط بالشركات المطروحة فقط،
خصة، لانه يهدف إلى توسيع قاعدة الملاية وزيادة أنه ال يتضمن ال يع لمستثمر استراتيجى أو الخص

 .رأأ المال السوقى لل ورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى

الحكومة جادة ف  تنفيذ برنامج الطروحات خاصة بعد قيد أسهم بنك القاهرة وكذلك تاون  أن
إن اختيار الشركات ، و العام الجاري شركة إن   الت  من المنتظر أن تطرح أسهمها ف  ال ورصة خالل 

الناجحة عند بدء برنامج الطروحات كشركة إن   وةنك القاهرة هو الضمان األول لنجاح برنامج 
أن تجذب الطروحات المرتق ة المستثمرين العرب واألجانب بصورة غير ومن المتوقع الطروحات، 

الت  تضمن لحملة أسهمها توزيع  مس وقة، لاون أسهم الشركات المطروحة ضمن األسهم الدفاعية
 .كوةونات سنوية

 ثالثًا : التركيز على المشروعاو الصغيرل ومتناهية الصغر الرتفاع كثافت ا العمالية 

بالرغم من أهمية المؤسسات العمالقة على المستوى القومى ، إال أن التوازن االقتصادي 
صغيرة ومتناهية الصغر لتص ا محل تركيز واالجتماع  فى الدول يدعو إلى االهتمام بالمشروعات ال

جهود الحكومة فى المرحلة الحالية حيث ثم وضع عد من السياسات والقوانين واللوائا التى تساعد 
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على االزدهار والعمل فى بيئة اقتصادية صحية ، حيث تتميز تلك 

تعمل على خلق فرر عمل تمتا جزءًا من ال طالة وتعمل المشروعات بارتفاع كثافتها العمالية، وهى 
فى ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية ، وتوفر هذه المشروعات فرصًا 
عديدة للعمل ل عل الفئات وةصفة خاصة الش اب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهلين 

 قطاع المنظم بصفة عامه .لالنضمام إلى المشروعات الا يرة وال

ألف فرصة عمل فى العام المالى القادم  220وتأمل الحكومة فى ان توفر تلك المشروعات نحو 
ألف فرصة عمل على  300ألف خالل العام المال  الحال ، على أن تستوعب نحو  200مقارنة بو 

 المدى المتوسط.
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باالهتمام  توحى اللجنةالصغير  انطالقًا من الدور الحيوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية •
بتنمية هذا القطاع نظرًا لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متااملة ومتوازنة ومستدامه 

 وتوفير فرر عمل للحد من ال طالة 
 رابعًا : تعزيز الةدرل التصديرية االقتصاو الوطني مع ترشيد عملياو االستيراو .

رية لالقتصاد الوطن  لتحقيق أهم أهدافها على مستوى االقتصاد تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة التصدي
الالى وهو تصحيا الميزان التجاري ع ر زيادة نس ة تغطية الصادرات للواردات، وذلك عن طريق دعم القدرة 
 التنافسية للعملية اإلنتاجية ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتل ية حاجة السوق المحلية وخلق

 عوائد اقتصادية، كما تولى الحكومة اهتمام بال  بترشيد عمليات االستيراد لتوفير العملة الصع ة.

وتستهدف الحكومة خفل نس ة العجز ف  الميزان التجاري الناتج المحلى خالل العام المال  القادم 
العجز على المدى المتوسط إلى للعام المال  الحال  ، على أن تصل نس ة  %15,1تقري ًا مقارنة بو  %13,7إلى
7,7% . 

: بضرورة التطلع إلى زيادة اإلنتاجية تزامنًا مع دعم القدرة التنافسية لتحقيق وتوحى اللجنة •
 لالكتفاء الذات  والمنافسة على المستوى الدول  والنفاذ األسواق العالمية.

 ن السلع والمدماو.خامسًا: تنمية الطاقة ا نتامية بما يسمح وزياول المعروض الم لى م

، حيث أن أهم السلع والخدمات لا ا جماح التضخمتسعى الحكومة إلى زيادة المعرود المحلى من 
عوامل ارتفاع األسعار هو قلة المعرود من السلع والخدمات فى السوق المحلى، فالتضخم مرت ط بحدوث 

ل  وكمية النقود المعروضة للتداول تطورات فى عدة متغيرات اقتصادية أهمها: العرد المتاح والطلب الفع
 وأسعار الفائدة.

 %24,4تقري ًا فى العام المالى المق ل مقابل  %15وتستهدف خطة الحكومة خفل معدل التضخم إلى 
 .%8,5فى العام المالى الحال ، على أن يصل معدل التضخم على المدى المتوسط إلى 

موجات التضخم المرتفعة من خالل توفير ضرورة قيام الحكومة بدورها فى ظل  وترى اللجنة: •
 السلع األساسية ومراق ة األسواق لتخفيف اثر ارتفاع األسعار على محدودى الدخل.
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 ساوسًا: تمفيض العجز فى المواةنة العامة وتنمية حصيلة ا يراواو وترشيد ا نفاق 

اإليرادات الى لجوء الدولة إلى االقتراد ، يؤدى العجز ف  الموازنة العامة الناتج عن زيادة النفقات عن 
والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون ، وتسعى الحكومة إلى خفل عجز الموازنة عن طريق زيادة حصيلة 
اإليرادات، وترشيد اإلنفاق الحكوم  ، حيث يعد عجز الموازنة من اخطر المشكالت التى تواجه الحكومة حاليًا 

اإليرادات وارتفاع سعر العمالت األجن ية فى مقابل العملة المحلية مما يؤدى  ، خاصة فى ظل تراجع مصادر
إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع واضطرار الحكومة إلى رفع قيمة الدعم الممنوحة إلى برامج الحماية 

 %8,4 االجتماعية وهو األمر الذى يهدد باستمرار تضخم العجز وتسعى الحكومة إلى خفل العجز الالى إلى
 %4,3ف  العام المال  الحال  على أن تصل نس ة العجز الى  %9,8تقري ًا خالل العام المال  المق ل مقابل 

 على المدى المتوسط .

: ضرورة لجوء الحكومة إلى وسائل مختلفة لعالج العجز الحكوم  منها تنويع وترى اللجنة •
سات تحفز اإلنفاق الرأسمال  وتهيئ مصادر الدخل عن طريق دعم المشاريع التنموية وإت اع سيا

بيئة استثمارية جاذبة تحفز القطاع الخار على الشراكة مع الحكومة ورفع جزء من العبء عن 
 كاهل الدولة وذلك تزامنًا مع ترشيد النفقات.

كما تشيد اللجنة بم ادرة الحكومة بإنشاء الصندوق السيادي إلدارة أصول الدولة، واالستفادة  •
ملوكة للدولة بالعاصمة بعد االنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة بال يع أو اإليجار لسد باألصول الم

 العجز ف  الموازنة أو تطوير المرافق القائمة. 
 

 : وفع عجلة التنمية بم افظاو الصعيد لدعم العدالة االمتماعية سابعاً 

لمعدالت النمو بداًل من النظام  تتجه الدولة ف  المرحلة المق لة إلى عودة العمل بالنظام الجغرافى
القطاع  ، وذلك من خالل تحديد مساهمة كل محافظة فى معدل النمو االجمالى مما يسهل كشف الفجوات 
التنموية بين المحافظات ، وفيما يخا محافظات الصعيد أكدت القيادة السياسية بضرورة وضع محافظات 

نطلق قامت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري بضخ الصعيد على أولويات خطط التنمية ، ومن هذا الم
دفعات ك يرة لتنمية الصعيد وذلك بجانب وجود قرد ال نك الدول  لتنمية الصعيد، كما سيتم ال دء فى تدري ات 
للمحافظات المختلفة على التخطيط والشئون المالية واإلدارية لرفع مستوى الاوادر والنهود بال نية األساسية 

 ال شرية .
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ويأت  اهتمام الدولة بتنمية الصعيد ودعمه على كافة المستويات وذلك لمحارةة الفقر وال طالة وخلق 
من عدد سكان الدولة،  %38فرر عمل استثمارية الستغالل الموارد المتاحة ، حيث يمثل سكان الصعيد نحو 

 2015لعام  %26,3تقري ًا مقارنة بو  %25,5وفى هذا الصدد تسعى الدولة إلى خفل معدل الفقر القوم  إلى 
 . 2014عام  %28خالل العام المال  القادم مقارنه بو  %25، وخفل معدل األمية إلى نحو 

: ضرورة اإلسراع بتنفيذ المشروعات القومية الخاصة بمحافظات الصعيد لرفع وترى اللجنة •
 معدالت النمو وخفل معدالت الفقر واألمية وال طالة .

 

 . ةياول مشاركة المرأل في النشاط االقتصاول ورفع مساهمت ا فى سوق العمل ثامنًا :

تواجدت المرأة خالل اآلونة األخيرة ف  العديد من المناصب القيادية الهامة بالدولة، وتحتاج المرأة لفتا 
المرأة على مراكز المجال أمامها ف  كافة المجاالت وتوافر منافسة عادلة ، وتهتم الحكومة بالتركيز على تدريب 

 صنع القرار حتى يكون هنا  كوادر كفء تستطيع المنافسة فى السوق بشكل عام .

وتسعى ال رامج الحكومية المختلفة إلى دعم المرأة فى المجاالت المختلفة حتى تصل نس ة مشاركتها ف  
  الحال ، على أن تصل العام المال %22,8خالل العام المال  المق ل مقابل  %24سوق العمل إلى ما يقارب 

 على المدى المتوسط . %27نس ة مشاركة المرأة ف  سوق العمل إلى 

الحكومة باستمرار تاثيف جهودها لدعم المرأة ف  كافة المجاالت بحيث تص ا  وتوحى اللجنة: •
 قادرة على القيام بأدوارها المختلفة األسرية أو االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

 

لجنة بمتابعة وتنفيذ ما س ق وأن أوصوت بوه عنود مناقشوة المحوور الثالوث رالمحوور االقتصوادي  مون سوف تقوم ال
مناقشووة  أثنوواء بنوواء علووى مووا دار موون مناقشووات مووع السووادة وزراء المجموعووة االقتصوواديةبرنووامج الحكومووة، وكووذلك 

د سووود الفجووووة التمويليوووة ومتابعوووة الحكوموووة فووو  االجوووراءات الخاصوووة بصووود ، 2018/ 2017موازنوووة العوووام الموووالى 
وزيووادة االسووتثمارات، وذلووك بزيووادة حجووم االدخووار المحلوو  لتمويوول االنفوواق االسووتثماري الووالزم لتمويوول المشووروعات 

  .العامة  الموازنةفى عجز الساعد على خفل الحيوية والقومية،  والتى ت
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كما تؤكد اللجنة االقتصاوية وكافة اللجان النوعية بمجلس النواب وعم ا ووقفوها حفًا واحدًا مع   
ال  ومة في هذه المرحلة لت ةي  أهداف خطة التنمية االقتصاوية المستدامة  وت ةي  أعلي عادد 

ة يؤكد من المعدالو المست دفة  كما ترل اللجنة أن هناك ت سن مل وظ في المؤشراو االقتصاوي
على اقتراب تعافي االقتصاو المصرل في جطار خطة ا حإلد االقتصاول التي تنفذها ال  ومة  

والتي تست دف  2030لت ةي  أهداف التنمية المستدامة االمتماعية واالقتصاوية ورؤية مصر 
 التنافسية لإلقتصاو المصرل. اتعظيم االستفاول من المةوماو والمزاي

 واهلل املوفق

 رئيس اللجنة                                                                      

عمرو غالب                                                                         
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 هلا التابعة واهليئات اخلارجية وزارة خطة مشروع بشأن اخلارجية العالقات جلنة توصيات - 3
 2018/2019 لعام

 ــــــــ

 : 8201/9201استعراض عام ملشروع خطة وزارة اخلارجية للعام املايل 
 ديوان عام وزارة اخلارجية:  أوالً:

جنيوه،  130,000,000، م لو  2018/2019 الخطة االستثمارية للعام المال بلغت التقديرات ف  مشروع 
ــــــاول، 7201/8201تمثوووووول اعتمووووووادات العووووووام المووووووال  الحووووووال   جنيووووووه، 98,000,000مقابوووووول   اقوووووودره وزي

  عن االعتمادات الحالية. %732, اونسبت جنيه،  32,000,000

 
وتتضمن الخطة االستثمارية لوزارة الخارجية عدد من المشروعات لهوا طوابع االسوتمرارية تهودف إلوى تووفير 

لمواك ووة كوول مووا هووو جديوود موون  ال عثووات الدبلوماسووية بالخووارجمووا يلووزم لتطوووير العموول فوو  ديوووان عووام الوووزارة و 
تقدم تانولوج ، وةصفة خاصوة فو  وسوائل االتصوال التو  هو  عصوب العمول فو  وزارة لهوا ط يعوة خاصوة 

بصوووفة  ال عثووات الدبلوماسووية بالخووارج كوووزارة الخارجيووة لتحقيووق كفوواءة عاليوووة فوو  الوورةط بووين القوواهرة وسوووائر
دائمة، لدعم التحر  السريع للدبلوماسية المصرية لمالحقة االحداث العالمية فور وقوعهوا، كموا تهودف تلوك 

وكوذا توأمين االتصوال موا  ال عثات الدبلوماسوية بالخوارجالمشروعات إلى تأمين الوزارة بالداخل وكذلك تأمين 
 خل، خاصة ف  ظل التهديدات األمنية القائمة.والجهات السيادية ف  الدا ال عثات الدبلوماسية بالخارجبين 

وقد التزمت وزارة الخارجية عند إعداد مشروع الخطة بم دأ ترشيد اإلنفاق وضغط المصروفات إلى أقصى 
حوود ممكوون، كمووا راعووت أن تاووون االعتمووادات المقترحووة بقوودر الحاجووة الفعليووة والضوورورية الالزمووة لتحقيووق 

 ستثمارية.األهداف المرجوة من المشروعات اال
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 : اخلارجوزارة اخلارجية  مباني: اهليئة العامة لصندوق متويل ثانياً 
 1,200,000,000، م لووو  2018/2019 الخطوووة االسوووتثمارية للعوووام الموووال بلغوووت التقوووديرات فووو  مشوووروع 

 بانمفــاض ،7201/8201تمثوول اعتمووادات العووام المووال  الحووال   جنيووه، 1,300,000,000جنيووه، مقابوول 
 عن االعتمادات الحالية. %7,7ونسبته جنيه،  100,000,000قدره 

 

 منها: من املشروعات عددوسوف تستخدم هذه االستثمارات يف تنفيذ 

 . بناء دور مكاتب ودور سكن ل عثاتنا الدبلوماسية ف  بعل الدول العرةية واألجن ية -

 جاهزة كدور سكن ومكاتب ف  بعل الدول األخرى.  شراء م ان -

 عمليات إصالح شاملة لدور سكن ومكاتب بعثاتنا ف  عدد من الدول.إجراء  -

  .%100وتهدف الخطط الطموحة لهذه الهيئة إلى استامال امتال  م ان  بعثاتنا ف  الخارج إلى 

  وال تمـو  نـت تنفيـذ مشـروعات ا االسـتثمارية ومدير بالذكر أن ال يئة تعتمد على مواروهـا الذاتيـة فـي
  للدولة.المزانة العامة 

 

 : الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية: ثالثاً 
لم تتضمن الخطة أية اعتمادات لالستثمارات من جانب الوكالة حيث أنها تقوم بتقديم خدمات ودعم 
ل عل الدول اإلفريقية والدول المستقلة حديثًا ف  إطار جهود الوزارة ف  توطيد عالقات مصر الخارجية 

 صة الدول الت  تقوم مصر بمساعدتها وتقديم الدعم الفن  لها.  خاو بدول العالم 

 توصيات اللجنة: 
 : يليتوصى اللجنة باستمرار دعم وزارة الخارجية وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لما 

الدبلوماسوويين والمكاتووب الفنيووة واالداريووين ب عثاتنووا فوو  الخووارج وذلووك لتمكيوونهم  كافووة مسووتحقاتصوورف  -1
 من اداء مهامهم على الوجه المطلوب.
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تووأمين ال عثووات الدبلوماسووية والقنصوولية فوو  مواجهووة التحووديات األمنيووة المتصوواعدة وتعزيووز اإلجووراءات  -2
 األمنية بها. 

ج والتووووو  تجووووواوز عووووودد ك يووووور منهوووووا العمووووور تحوووووديث السووووويارات المخصصوووووة لرلسووووواء ال عثوووووات بالخوووووار  -3
 االفتراض . 

 تحديث األثاث واآلالت حتى تتمكن الوزارة من االستجابة لطل ات ال عثات بالخارج.  -4

تأثيوووث ال عثوووات وتجهيزهوووا وصووويانتها وتزويووودها بالمولووودات والسووونتراالت واألجهوووزة الالزموووة للعمووول فووو    -5
 إطار خطط الوزارة لتطوير بنياتها األساسية. 

تحديث وتطوير أدوات العمل بالداخل والخارج ف  مجاالت تانولوجيا المعلومات وتط يقاتها والتودريب  -6
 .   الالصقةعليها، وإصدار جوازات السفر والتأشيرات المميكنة راإللاترونية
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 2018/2019للعام املايل اهلجرة لوزارة اخلطة االستثمارية 

االسووتثمارات  فوو  مشووروع موازنووة العووام المووال   –رلشووراء األصووول غيوور الماليووة  البــاب الســاوسبلغووت تقووديرات 

جنيوووووه، كوووووان مخصصوووووًا لهوووووذا ال ووووواب فووووو   000,600,8جنيوووووه، مقابووووول  000,500,12، م لووووو  2018/2019

    .%45.3ونسبت ا جنيه، 000,900,3قدرها  وزياول ،2017/2018االعتمادات الحالية للعام المال  

  مناقشوووات اللجنوووة أثنووواء نظووور مشوووروع الخطوووة االسوووتثمارية لووووزارة الدولوووة للهجووورة وشوووئون وةنووواء علوووى مووودار فووو

، وفوو  ضوووء االقتراحووات التوو  ابوودها السووادة أعضوواء اللجنووة، 2018/2018المصووريين بالخووارج للعووام المووال  

صووول غيوور قامووت وزارة الهجوورة وشووئون المصووريين بالخووارج بتخفوويل الم لوو  التقووديري لل وواب السووادأ رشووراء األ

جنيهوووًا فقوووط، موزعوووة علوووى ثالثوووة   9.500.000جنيهوووًا إلوووى  12.500.000 الماليوووة ساالسوووتثماراتس ، مووون

 مشروعات على النحو التال :

 مليون جنيهًا. 2استامال تطوير وتجهيز وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمخصا له م ل   -1

 مليون جنيه.  4.5ريين بالخارج والمخصا له م ل  مشروع التواصل مع العلماء والخ راء المص -2

 مليون جنيهًا. 3استامال برنامج التأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، والمخصا له م ل   -3

 :اللجنة توصيات

توص  اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجرتوه وزارة الهجورة وشوئون المصوريين بالخوارج عون مشوروع الخطوة 

، بتخفوويل الم لوو  للخطووة بنحووو ثالثووة ماليووين جنيهووًا، وهووذا التخفوويل 2018/2019االسووتثمارية للعووام المووال  

 الذي جاء بناء على اقتراح أعضاء لجنة العالقات الخارجية.

كما توص  اللجنة وزارة المالية بتوفير االعتمادات الماليوة لسود حاجوة وزارة الهجورة وشوئون المصوريين بالخوارج 

 العام المال .   أثناء
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 2018/2019 املاىل العام خطة مشروع جانب فى القومى واألمن الدفاع جلنة توصيات - 4
 ــــــــ

 بشأن خمصصات وزارتي اإلنتاج احلربي والداخلية 
 ال راي:فيما يمص وةارل ا نتاج 

 ال تومد مإلحظاو

 فيما يمص وةارل الداخلية: .أ
لل وووواب السوووادأ راالسووووتخدامات االسوووتثمارية  للعووووام المووووال  فقووود بلغووووت مخصصوووات وزارة الداخليووووة 

مليار جنيوه، وذلوك فو  الوقوت الوذي تطالوب فيوه وزارة الداخليوة بم لو   4.378المعرود م لغا قدره 
مليار جنيه لمواجهة متطل ات الوزارة الحتمية الالزمة لتحقيق المهام والمطالب المتعوددة  13.3قدره 

 والمنوطة بها.
 مطلب جلنة الدفاع واألمن القومي؛وبناء على 

فةد حدقت وةيرل التمطيا على جتاحة المبالل المتبةية فـي تـدفةاو متتاليـة تبـدأ مـن شـ ر مـايو 
الةاوم ثم خإل  الراع األو  من العام المالي الجديـد مـع اسـتمرار التـدفةاو لتلبيـة مطالـق الـوةارل 

 ال تمية. الموام ة التزامات 
 
 

 (                                   ) التوقيـع

 دكــــتـــــــور / كــمــال أحـمـــد عـامــــــر

 وميــــاع واألمن القـس لجنـة الدفـــيــرئ
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بشأن مشروع خطة التنمية  مالحظات وتوصياتالعاملة  القوىجلنة توصيات  - 5
 2018/2019املستدامة 
 ــــــــ

األعوام السابقة اجتياز العديد من الصعوةات وتخطى الاثير من االزمات  استطاع االقتصاد المصري خالل
، وذلك من خالل االهتمام بال نية  2030الحتمية بس ب قيام الثورتين ، وال زال يص و الى تحقيق اهداف رلية مصر 

بالمستوى االجتماع  التحتية وتطويرها وزيادة المشاريع االستثمارية الت  توفر فرر عمل للش اب والمرأة وترتقى 
 للمواطنين ، وتحقيق االستقرار المجتمع  .

 وفى ضوء ما است دفته المطة فةد تإلحظ للجنة اآلتى :

 أوال: التشغيل

ألف  880بزيادة قدرها  2018/2019 مليون عامل فى 27.9المشتغلين الى تستهدف الخطة الى زيادة اعداد 
 .2017/2018عام ف  

المرت ة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم ف  الفترة  خاصة وأن مصر صارت تحتل
   وفًقا لتقديرات صندوق النقد الدولى .2016/2020ر

 ت ا المطة في هذا الشأن:ومن أورة المؤشراو التي ت من

مل ألف فرصة ع 300ألف فرد بشكل م اشر، بخالف  150مصنع يعمل بها نحو  5000استهداف انشاء نحو  -1
تولدها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والت  ينتمى أغل ها للقطاع غير الرسم  ، مما يرفع إجمال  عدد العاملين 

 مليون عامل . 5مليون عامل ف  العام األول ليصل ف  نهاية الخطة الى نحو  3.5بالقطاع الصناع  الى نحو 

ألف فرصة عمل م اشرة بتالفة  42.6ده لتوفير نحو وح 4436مجمًعا صناعًيا بإجمال   13استهداف انشاء  -2
 مليار جنيه وذلك ط ًقا للم ادرة الرئاسية لتشغيل الش اب. 5.4إجمالية حوال  

استهداف التوسع ف  إقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ف  إطار استهداف التشغيل من خالل تحسين بيئة  -3
 ألف فرصة عمل للش اب. 300ألف مشروع جديد توفر حوالى  100يتم انشاء  العمل المنتج والالئق للمواطنين بحيث

 ثانًيا : البطالة

ف  العام  %10.7وأص ا  16/2017ف  عام  11.3يتضا من خالل الخطة أن معدل ال طالة قد بل   
، وذلك بناء على معالجة  2018/2019ف  العام  %10.2، ومن المتوقع ان ينخفل ليصل الى 2017/2018
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مشاكل الش اب ف  سوق العمل حيث اتضا من الدراسة ان مشكلة ال طالة تنتشر بدرجة أك ر بين الفئات العمرية الشابة 
ر الداخلين الجدد لسوق العمل   وةين االناث بدرجة تفوق كثيًرا المعدالت المناظرة للذكور، مما يستوجب استهداف 

 وق العمل .تشغيل الش اب ، وتمكين المرأة من االندماج ف  س

 باإلضافة الى تط يق برامج التدريب والتأهيل والتوسع ف  المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 ألف سيدة. 63وزيادة عدد النساء المستفيدات من مشروعات تنمية المرأة الريفية الى 

ألف  80قدره  مليون اى بنقا 3.17مليون الى  3.25تستهدف الخطة بشكل عام تخفيل اعداد المتعطلين من 
 متعطل.

 ثالًثا: التدريق

يتطلب سوق العمل الى توافر قوة بشرية ذات مهارات عالية من اجل توليد ونشر استخدام المعرفة، وتشمل هذه  
 الركيزة التعليم االبتدائ  والثانوي والتدريب المهن  ، والتعليم اإللاترون  .

 5000تهدف الخطة إلى تشجيع ثقافة العمل الحر من خالل تاثيف أنشطة مسابقات التوعية والتدريب ليستفيد منها  -
 حضانة.  200شاب واعتماد مناهج تدريب ذيادة االعمال ف  المدارأ والجامعات، وإنشاء 

المستفيدين من برامج التدريب ألف فرصة عمل للش اب  20تشمل الخطة ايًضا التدريب بغرد التشغيل بهدف توفير  -
مشروع ، وتوفير ألف فرصة عمل من خالل ملتقيات التوظيف، وتدريب ألف  100، وتأهيل الموارد ال شرية بحوال  

 متدرب ف  برنامج التدريب على صناعات الثورة الصناعية الرابعة . 100حرف  ، و

سنوًيا ، وزيادة نس ة  %20كز التدريب المهن  بنس ة تستهدف الخطة زيادة فرر تشغيل خريج  المدارأ الفنية ومر  -
وحدة  300سنوًيا ، وذلك من خالل انشاء  %2الطالب الناجحين ف  تأسيس مشروعات خاصة بعد تخرجهم بنس ة 

فرصة عمل للطالب سنوًيا ، وتدريب  3000داخل المدارأ ، ومركز التدريب لالنتقال لسوق العمل بما يوفر حوالى 
 محطات تدري ية داخل المصانع . 10وًيا على أعمال التوجيه اإلرشاد ، وانشاء مدرب سن 200

 رأى اللجنة:

تدر  اللجنة كم الصعوةات الت  تواجه اإلدارة والجهات المنفذة وترى حجم معانة المواطنين ، ولانها واثقة كل  
جلة اإلنتاج والنهود بالوطن لتوفير حياة الثقة ف  قدرة القيادات على إدارة الفترة القادمة ومساندة الش اب لدفع ع

 افضل.
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 لذا توحى اللجنة باآلتي :

 إعادة النظر ف  قوانين العمل خاصة المواد المتعلقة بتشغيل المرأة واألطفال . -

 تنفيذ االحكام الصادرة بإعادة بعل الشركات والمصانع الى ملاية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ -
 على حقوق العمالة فيها.

 وتدعيمه لالستفادة منه وتوفير فرر عمل للش اب. الرسم ف  القطاع  قطاع االعمال غير المنتظمدمج  -

ضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات االقتصادية واالنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الايانات الت   -
قوة العمل المتاحة ، وذلك من خالل تطوير منظومة التشريعات الخاصة باالستثمار  من شأنها استيعاب اعداد ك يرة من

. 

االهتمام بالش اب واالستعانة بهم ف  تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات وامكانيات تانولوجية يمكن االستفادة  -
 منها.

استخدام  - خ رات المتدرةين ف  سوق العمل . االهتمام بمضمون برامج التدريب وإعادة التأهيل المهن  لالستفادة من -
 كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع اإلنتاج مما يؤدى الى رفع مستوى المعيشة.

 إعادة النظر ف  قواعد إجراءات االستثمار ف  مصر لتشجيع المستثمر المحلى واألجن   . -

 خ رة للنهود بالوطن ف  الفترة القادمة . واالهتمام باختيار قيادات واعية وذو  -

 رديس اللجنة
 مبالى المراغى
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 2018/2019 للعام املاىلتوصيات جلنة الصناعة عن مشروع اخلطة العامة للدولة  - 6
 قطاعى الصناعة والثروة املعدنية بشأن

 ــــــــ
 بشأن قطاعي الصناعة والثروة املعدنية

  ـــــــــ
 الصناعة:قطاع -أوالً 

ُيعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية االقتصادية ف  مصر، حيث يتسم بارتفاع االنتاجية نس يًا وتنام  القدرة 
التصديرية والعالقات التشابكية مع القطاعات االقتصادية األخرى، سواء من حيث االرت اطات الخلفية ف  

االرت اطات األمامية مع األنشطة المعتمدة قطاع  الزراعة والنقل وغيرهما من القطاعات المغذية، أو 
فضاًل عن الدور الحيوي للصناعة ف  النهود بمستويات التشغيل، وخاصة  ،على مخرجات الصناعة

ف  المشروعات الصغيرة والصناعات كثيفة العمل، وف  تيسير نقل التانولوجيا الحديثة واجتذاب 
ل ، وتحقيق االنتشار المكان  لألنشطة الصناعية وما االستثمار األجن   الم اشر، وتعميق التصنيع المح

 يلحق بها من تجمعات عمرانية.
 37من الناتج المحل  اإلجمال ، ويضم نحو  %18وف  الوقت الحاضر، يسهم القطاع الصناع  بنحو 

من جملة المشتغلين، بخالف العاملين ف   %15ألف منشأة صناعية مسجلة رسميًا، كما يوظف القطاع 
ألف فرد، وكذلك تمثل  300و 250آت الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتراوح عددهم ما بين المنش

 من جملة الصادرات غير ال ترولية. %80الصادرات الصناعية حوال  
ما  2018/2019وتت ح المست دفاو التي وضعت ا ال  ومة لتنمية هذا الةطاع خإل  العام المالي 

 يلي:
ف  العام األول من  %6.3لزيادة معدل نمو القطاع الصناع  إلى  تعزيز التنافسية الصناعية -

، ويرتفع بعدها معدل النمو بصورة 17/2018ف  العام السابق  %5الخطة مقارنة بمعدل نمو 
وةحيث تتصاعد مساهمة الصناعة ف   2022/  2021بحلول عام  %10تدريجية ليصل إلى 
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، وكذا 21/2022عام  %23إلى  18/2019عام  %20النمو االقتصادي المستهدف من 
 خالل سنوات ومراحل الخطة. %22إلى  %18مساهمته ف  الناتج المحل  اإلجمال  من 

 – 18/2019مليار جنيه لقطاع الصناعة خالل الفترة  746.2توجيه استثمارات قدرها  -
 عما %43.6مليار جنيه، بنس ة زيادة تعادل  74.1، ويخا العام األول منها نحو 21/2022

مليار  300، ولتتصاعد هذه االستثمارات على نحو تدريج  لت ل  17/2018هو متوقع لعام 
 جنيه بنهاية الخطة.

 :2018/2019االستثماراو المست دفة لةطاع التجارل والصناعة خإل  عام 
مليار جنيه بنس ة  74.1نحو  18/2019ت ل  االستثمارات الصناعية الالية المستهدفة لخطة عام 

مليار جنيه،  4.1ن االستثمارات الالية لذات العام، وت ل  استثمارات الجهاز الحكوم  نحو م 7.9%
مليار  57مليار جنيه، ويقدر ما يخا القطاع الخار نحو  13واستثمارات قطاع األعمال العام نحو 

 من إجمال  االستثمارات. %77جنيه، بنس ة 
 ورنامج التنمية الصناعية:-

مقارنة بعام  %111مصنع جديد بنس ة نمو  5000إنشاء  18/2019مال  تستهدف خطة العام ال
ألف فرصة عمل جديدة، فضاًل عن تط يق سياسات محفزة  150وةما يعمل على توفير نحو  17/2018

 مصنع من القطاع غير الرسم  إلى القطاع الرسم . 600لتشجيع انضمام 
 ني:ورنامج تطوير منظومة التعليم الفني والتدريق الم -

 تستهدف الخطة توفير العمالة المدرةة والماهرة المناس ة لمتطل ات قطاع الصناعة.
 ورنامج ال وكمة والتطوير المؤسسي:-

ف   %50تستهدف الخطة تحسين مستوى رضاء المتعاملين مع األجهزة المعنية بالتصنيع لتصل إلى 
 .21/2022بحلول عام  %75العام األول من الخطة وتزداد إلى 
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 وحتى يتم ت ةي  المست دفاو الساو  ذكرها فإن اللجنة توحى بما يلى:
رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات المصرية، من خالل تشجيع الصناعة الوطنية ووضع  -

حوافز إضافية ورد األع اء التصديرية، وهو األمر الذي سيؤدي إلى تعظيم إسهامات الصناعة ف  
 لتخفيف من عجز الميزان التجاري.النشاط التصديري ومن ثم ا

العمل على بناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع مستجدات العصر ف  مجال العلم  -
والمعرفة والتانولوجيا وتط يقاتها الصناعية، وتطوير مخرجات التعليم الجامع  والعال  بما يتوافق 

جية من خالل مراكز تحديث الصناعة، ومتطل ات سوق العمل، فضاًل عن تعزيز القدرات التانولو 
 ومراكز ال حث العلم ، ومراكز نقل التانولوجيا.

التركيز على األنشطة الواعدة، وف  مقدمتها الصناعات الهندسية والاهرةائية والغذائية والايماوية  -
 والدوائية.

ة، والهندسة إعطاء دفعة قوية للصناعات الجديدة، أهمها الصناعات االلاترونية واألجهزة الط ي -
 الوراثية والتانولوجيا الحيوية

 تط يق سياسات محفزة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسم  إلى القطاع الرسم . -
إطالق االستراتيجية لتطوير منظومة التعليم الفن  والتدريب المهن ، وتفعيل الشراكة مع القطاع  -

 ية لمعلومات التدريب.الخار لتشغيل مركز تدري   جديد سنويًا، وإصدار منصة تفاعل
تطوير منظومة صياغة السياسات واالستراتيجيات والمتابعة والتقييم وقياأ األثر من خالل إطالق  -

منصة اليكترونية إلدارة ال رامج والمشروعات التنموية، وتطوير منظومة إدارة وتنمية الموارد 
 ال شرية من خالل إصدار نماذج جديدة لتقييم األداء.

 اء من المشروعات الصناعية بالروةيك  ومدينة األثاث بدمياط.سرعة االنته -
 إعادة النظر ف  الضري ة العقارية على المصانع ودراسة حاالت المتعثرين منها. -
 تشجيع االستثمار فى المشروعات الصناعية وجذب رلوأ األموال األجن ية. -
العالية من الدول األجن ية لتطوير جلب التانولوجيا المتقدمة الخاصة بالصناعات ذات التقنية  -

 الصناعة المحلية وتوطينها.
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التوسع فى السياسات التسويقية للصناعة المحلية داخلًيا وخارجًيا، مع االتجاه إلى التسويق  -
 االلاترونى.

تشجيع التوطين الصناع  فى المحافظات المختلفة وزيادة الحوافز لزيادة المكون الصناع   -
 المحل .

على تفعيل قانون التراخيا الصناعية والئحته التنفيذية، واالنتهاء من نقل ت عية  سرعة العمل -
 كاقة األراض  لهيئة التنمية الصناعية.

تشجيع االبتاار ورةط السوق الصناع  بال حث العلمى، وذلك من خالل تنمية ثقافة االبتاار  -
 وتفعيل أكثر لدور صندوق تشجيع االبتاار.

ل الحر وريادة األعمال من خالل وضع حوافز تشجيعية، وسياسة تحفيزية العمل على زيادة العم -
 للش اب للعمل فى هذذا اإلطار.

 التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية فى محافظات الصعيد بشكل أك ر.  -
 قطاع الثرول المعدنية: -ثانياً 

 :2018/2019المطة الماحة بةطاع الثرول المعدنية خإل  العام المالي 
 مليون دوالر. 864طن من الذهب من منجم السكري تقدر قيمتها بحوال   22.5حوال   إنتاج -
مليون طن من الفوسفات من شركة فوسفات مصر وشركة الوادي الجديد للثروة  20إنتاج حوال   -

 المعدنية والطفلة الزيتية والشركة المصرية للثروات التعدينية.
ديد األحمر من شركة الوادي الجديد للثروة ألف طن من خام أكسيد الح 494إنتاج حوال   -

ألف طن من خام  67المعدنية والطفلة الزيتية وشركة جيوكويري للتعدين، وكذا إنتاج حوال  
ألف طن من خام الرمال الااولينا  50الاوارتز من الشركة المصرية للس ائك الحديدية وحوال  

 طن من خام أكسيد الحديد األصفر. 1200و
 مواقع، وكذا مزايدة لل حث ف  الخامات األخرى. 8لل حث عن الذهب ف  عدد طرح مزايدة  -
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 وحتى يتم ت ةي  المست دف من هذا الةطاع فإن اللجنة توحي بما يلي:
إعداد هيئة الثروة المعدنية لخطة تطوير هيكلية تهدف إلى زيادة قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة  -

 إليها.
إعتماد وزارة ال ترول وهيئة الثروة المعدنية لخطة تفصيلية لتحقيق رقابة أعلى على التنقيب  -

 العشوائ  والذى يؤدى إلى نهب ثروات مصر التعدينية. 
تطوير المعامل التابعة لهيئة الثروة المعدنية وفق المعايير الدولية لتحليل العينات من المناجم  -

 ا بالخارج.داخل مصر وعدم تسفيرها لتحليله
العمل على وضع منظومة تحقق أعلى قيمة مضافة للخامات المحجرية من خالل عمليات تصنيع  -

 لها وعدم تصديرها كمواد خام.
قيام الهيئة العامة للثروة المعدنية بتحديد المواقع األكثر صالبة واألقل نقاًء والت  تصل نس ة  -

ر الجيري والذي يدخل ف  صناعة مواد والت  يستخرج منها الحج %99.9نقائها إلى أقل من 
 %99.9ال ناء رالطوب  دون الحجر الجيري األعلى نقاًء والذي تصل نس ة نقاءه إلى أكثر من 

والذي يستخدم ف  صناعة األدوية والااوتش....الخ وذلك حفاظًا على الثروة المعدنية وعدم إهدار 
 المال العام. 

 

 

 رئيس اللجنة

 أمحد مسري صاحل( )املهندس/

 
 
 
 

  

 /5/2018 
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توصيات جلنة الطاقة والبيئة مبشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية )خطة  - 7
 2018/2019التنمية املستدامة( للسنة املالية 

 أواًل: قطاع البترو  والثرول المعدنية
والغاز الط يع  أهمية بارزة ف  ال نيان االقتصادي، حيث يلعب دورًا فاعاًل  حتل قطاع ال ترولي

ف  مسيرة التقدم االقتصادي بحكم كونه المصدر الرئيس  لتوليد الطاقة، والذي يل   احتياجات القطاعات 
ع ف  اإلنتاجية وأسواق االستهال  النهائ  من المنتجات والغازات ال ترولية، فضاًل عن إسهامات القطا

 تعزيز الميزان التجاري من خالل صادراته إلى األسواق الخارجية.

تفيد تقارير متابعة خطط التنمية أن قطاع ال ترول قد حقق إنجازات ملموسة ف  األعوام القليلة 
الماضية ت لورت ف  تحسن معدالت أداء القطاع، سواء على صعيد ال حث واالستخراج أو اإلنتاج أو 

زادت االكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الغرةية والصحراء الشرقية وال حر المتوسط التصدير، فقد 
غاز ،  17زيت،  29ر 2016/2017اكتشافًا جديدًا ف  عام  46والدلتا وخليج السويس، وتحقق 

عقود تنمية، وقد  10اتفاقية ف  ذات العام، و 12باإلضافة إلى توقيع اتفاقيات التزام بترولية بلغت 
ف  تدعيم االحتياط  من الزيت  ة عن إضافة احتياطيات جديدة أسهمتمرت هذه االكتشافات الجديدأث

الخام والمتاثفات، وقد ضاعف من ذلك اكتشاف حقل س ُظهرس للغاز الط يع  بمنطقة شرق ال حر 
وتحولها إلى مركز  2018المتوسط والذى سيتحقق معه اكتفاء مصر من الغاز الط يع  بنهاية عام 

إقليم  لتداول الطاقة، كما زادت الاميات المنتجة من الغاز الط يع  والزيت الخام وزادت الصادرات 
 ال ترولية.

وةرغم أهمية هذا القطاع إال أنه يواجه تحديات عديدة تت لور حول كيفية تأمين االحتياجات من 
تطوير ال نية األساسية للنقل  الطاقة واختالل مزيجها باإلضافة إلى تقادم معامل التارير والحاجة إلى

والتوزيع وتأخر بعل الجهات الحكومية والمحلية ف  سداد قيمة مسحوةاتها من المنتجات ال ترولية 
 والغاز الط يع .

 



26 
 

 استراتيجية التنمية والسياساو العامة:

الحفاظ توفير احتياجات السوق المحل  وسد الفجوة الحالية بين االستهال  واإلنتاج من خالل  -
على مستوى االحتياط  المؤكد من الزيت الخام والغاز وتاوين احتياط  استراتيج  لتغطية احتياجات 
خطة التنمية، وسرعة وضع الحقول واآلبار على اإلنتاج لتحقيق زيادة ملموسة ف  إنتاج الزيت الخام 

وتنمية الغاز الط يع  لمواجهة  والغاز الط يع ، وتنمية مصادر الطاقة غير التقليدية رالطاقة المتجددة 
، وتنفيذ خطة قومية لترشيد االستهال  المحل  الطلب عليه خاصة لقطاع الاهرةاءالزيادة ف  معدالت 

بالتنسيق بين الجهات المعنية تشمل حمالت إعالمية وتوعية موسعة، وتطوير عمليات نقل المنتجات 
 –لصعيد من خالل استخدام عدة بدائل رنقل بحري خاصة مناطق او ال ترولية والغاز لتأمين االحتياجات 

 سكك حديدية . –نقل بري 

استعادة المناخ الجاذب لالستثمار ف  مجال صناعة ال ترول والغاز من خالل تشجيع االستثمار -
ف  مجال  االستاشاف والتنمية وطرح مزايدات جديدة لل حث واالستاشاف مع إيجاد آلية لتطوير 

ةما يتناسب مع و ية بما يسما بتعديل سعر شراء الغاز الط يع  من الشركاء األجانب االتفاقيات ال ترول
تااليف اإلنتاج من الحقول العميقة، واالنتظام ف  سداد مستحقات الشركاء األجانب المتراكمة لحثهم على 

ا يتناسب عمليات ال حث واالستاشاف والتنمية ف  مصر، وتطوير وتنويع نماذج االتفاقيات ال ترولية بم
مع ط يعة وظروف كل منطقة لجذب مزيد من االستثمارات وتعظيم االحتياطيات ال ترولية واإلنتاج 
وعوائد الدولة منها، وتطوير التشريعات والنظم المالية وةنود تسعير الغاز المشترى من الشركاء األجانب 

 تياطيات ال ترولية واألرةاح.وفقًا لالتفاقيات ال ترولية لجذب مزيد من االستثمارات لزيادة االح

ال ترولية وذلك من خالل ال دء ف  تنفيذ عدد من لتاون مصر مركًزا لتسويق المنتجات التخطيط -
لالزمة لنقل وتوزيع وتداول المنتجات ال ترولية، االمشروعات االستراتيجية العاجلة لتطوير ال نية األساسية 

ة القطاع الخار مع العمل على تنقية القوانين المقيدة والتوسع ف  بناء معامل تارير حديثة بمشارك
من خالل تحديد أماكن ئمة لالستثمار ف  هذا النشاط، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ ال ترولية القا

االختناقات واست دال الخطوط القديمة بخطوط جديدة ذات أقطار أك ر بهدف استق ال ناقالت المنتجات 
بوتاجاز  ذات الحموالت مما يساعد على سهولة توصيل المنتجات ال ترولية -تال ترولية المستوردة رمازو 
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لدوائر االستهال  فضاًل عن تقليل التااليف وكذا تأمين احتياجات ال الد وسرعة التل ية ف  حالة وجود 
و  نقا ف  اإلمدادات، وتطوير وزيادة الّسعات التخزينية للزيت الخام والمتاثفات والمنتجات ال ترولية

 . منة منها آلتاوين أرصدة استراتيجية 

إعادة هيكلة قطاع ال ترول والثروة المعدنية لتحسين كفاءة اإلدارة على أسس اقتصادية من خالل -
إنشاء جهاز تنظيم  لل ترول أسوة بما تم ف  الغاز الط يع  يعمل بصفة أساسية على مراق ة تنفيذ 

ا يضمن تشجيع القطاع الخار وخلق مناخ جاذب لالستثمار المشروعات والقوانين المنظمة لألسواق بم
 .مرين مقابل فئة نقل وتوزيع عادلةمع تنظيم ش كات النقل والتوزيع وإتاحة استخدامها للمستث

 :2018/2019الُمست دفاو الكلية لمطة  ❖
 مليون طن من الزيت الخام والمتاثفات وال وتاجاز. 38,7إنتاج حوال   -
عن المتوقع لعام  %23بزيادة نس تها حوال   من الغازمليون طن/سنة  49,2إنتاج حوال   -

 بعد دخول حقل س ُظهر س. 2017/2018
مليون طن/سنة من المنتجات ال ترولية وال تروكيماوية من شركات القطاع العام  43إنتاج حوال   -

 والشركات االستثمارية.
ام ومتاثفات ف  معامل تارير شركات ومعمل تارير مليون طن/سنة زيت خ 34,5إنتاج حوال   -

 38مليون طن للغير لتص ا الخطة اإلجمالية للتارير  3,5ميدور، باإلضافة إلى تارير حوال  
 مليون طن.
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 الك رااء والطاقة المتجدول: قطاع ثانياً 

بأسوووووووووعار يهووووووووودف قطووووووووواع الاهرةووووووووواء والطاقوووووووووة المتجوووووووووددة إلوووووووووى تطووووووووووير منظوموووووووووة الطاقوووووووووة وتوفيرهوووووووووا 
خطووووووووووووط  بوضوووووووووووعفووووووووووو  مسوووووووووووتق ل أكثوووووووووووور رخووووووووووواًء  الشووووووووووووعب المصوووووووووووري  وتل يوووووووووووة طموحوووووووووووات تنافسوووووووووووية

عجلوووووووووووووة التطوووووووووووووور دفوووووووووووووع مموووووووووووووا يوووووووووووووؤدى إلوووووووووووووى  2030شووووووووووووواملة لمحطوووووووووووووات التوليووووووووووووود حتوووووووووووووى عوووووووووووووام 
  .ياالقتصاد

 :وذلك من خإل  ما يلي

 تنويع مصادر إنتاج الطاقة الاهرةائية وتأمين اإلمداد بها. -
 والمالية والتانولوجية المتاحة. مثل للموارد ال شريةاالستغالل األ -
 والمتجددة.الجديدة التوًسع ف  استخدام مصادر الطاقة  -
 زيادة االعتماد على الموارد المحلية. -
 تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الاهرةائية. -
 التعاون مع الدول العرةية واالفريقية المجاورة ف  مجال رةط الش كات لتص ا مصر محورًا للطاقة -

 الاهرةائية.
 زيادة مساهمة القطاع الخار ف  أنشطة الطاقة الاهرةائية ومشروعاتها. -
موووووووووع مراعووووووووواة حقووووووووووق الفئوووووووووات األقووووووووول دخووووووووواًل  ترشووووووووويد الووووووووودعم لتحقيوووووووووق العدالوووووووووة االجتماعيوووووووووة، -

 والمهمشة.
 تطوير برامج ترشيد وتحسين استخدام الطاقة الاهرةائية. -

 :2018/2019االستثماراو المست دفة لعام 

مليوووووووووووار جنيوووووووووووه  133.1االسوووووووووووتثمارات الاليوووووووووووة المسوووووووووووتهدفة لقطووووووووووواع الاهرةووووووووووواء بنحوووووووووووو تقووووووووووودر  -
موووووووووووووووون االسووووووووووووووووتثمارات اإلجماليووووووووووووووووة للخطووووووووووووووووة  %14.1، بنسوووووووووووووووو ة 2018/2019عووووووووووووووووام   فوووووووووووووووو

 مليار جنيه.  942.2وال الغة 
مليووووووووووار جنيووووووووووه موووووووووون هووووووووووذه  52.8ي لوووووووووو  نصوووووووووويب المشووووووووووروعات االسووووووووووتثمارية الخاصووووووووووة نحووووووووووو  -

مليووووووووووووووار جنيووووووووووووووه،  80.3  ، وال وووووووووووووواق إلجمووووووووووووووالتقري ووووووووووووووًا موووووووووووووون ا %40 ةاالسووووووووووووووتثمارات، بنسوووووووووووووو 
 فيخا االستثمارات العامة.
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مليووووووووووووار جنيووووووووووووه واسووووووووووووتثمارات الهيئووووووووووووات  3.3نحووووووووووووو   وت لوووووووووووو  اسووووووووووووتثمارات الجهوووووووووووواز الحكوووووووووووووم -
 مليار جنيه. 18.7االقتصادية العامة نحو 

وتحظووووووووووووى الشووووووووووووركات العامووووووووووووة بالنصوووووووووووويب األك وووووووووووور موووووووووووون االسووووووووووووتثمارات الاليووووووووووووة للقطوووووووووووواع، إذ  -
  .من اإلجمال %44 مليار جنيه، بنس ة 58.2ت ل  استثماراتها 

 المعايير التي تم مراعات ا عند تةرير مشروعاو المطة في قطاع الك رااء والطاقة المتجدول:

رليوووووووووووووة  ةتواُفوووووووووووووق المشوووووووووووووروعات الجديووووووووووووودة موووووووووووووع أهوووووووووووووداف واسوووووووووووووتراتيجية التنميوووووووووووووة المسوووووووووووووتدام -
 .2030مصر 

مشووووووووووووروعات قائمووووووووووووة حظوووووووووووور إدراج أيووووووووووووه اعتمووووووووووووادات لمشووووووووووووروعات اسووووووووووووتثمارية للتوسووووووووووووع فوووووووووووو   -
 ي بهووووووووووووا طاقووووووووووووات غيوووووووووووور مسووووووووووووتغلة، مووووووووووووع إعطوووووووووووواء أولويووووووووووووة السووووووووووووتامال المشووووووووووووروعات الجووووووووووووار 

تنفيوووووووووذها ذات نسووووووووووب التنفيوووووووووذ العاليووووووووووة مووووووووون التالفووووووووووة الاليوووووووووة والتوووووووووو  قارةوووووووووت علووووووووووى االنتهوووووووووواء 
 .2018/2019ف  عام 

 .القصوى عدم إدراج مشروعات جديدة إال ف  حالة الضرورة  -
عديووووووووووودة يصوووووووووووعب االنتهووووووووووواء منهوووووووووووا خوووووووووووالل  عووووووووووودم تفتيوووووووووووت االسوووووووووووتثمارات علوووووووووووى مشوووووووووووروعات -

 عام الخطة.
 التركيز على برامج اإلحالل والتجديد للحفاظ على األصول القائمة. -
عوووووووووووودم تضوووووووووووومين تاوووووووووووواليف المشووووووووووووروعات االسووووووووووووتثمارية بنووووووووووووود تتصوووووووووووول بوووووووووووواألجور والحوووووووووووووافز  -

 والمكافآت أو المستلزمات الجارية.
المتعلقووووووووووووووووووووووووة  عوووووووووووووووووووووووودم إدراج الدراسووووووووووووووووووووووووات واألبحوووووووووووووووووووووووواث للمشووووووووووووووووووووووووروعات االسووووووووووووووووووووووووتثمارية إال -

 بالمشروعات االستثمارية ذاتها.
إدراج بعووووووووووول المشوووووووووووروعات االسوووووووووووتثمارية والتووووووووووو  يوووووووووووتم تنفيوووووووووووذها مووووووووووون خوووووووووووالل االسوووووووووووتثمارات  -

جن يووووووووووة وةمووووووووووا يسوووووووووواعد علووووووووووى تاوووووووووووين األصووووووووووول الرأسوووووووووومالية الوطنيووووووووووة المحليووووووووووة والعرةيووووووووووة واأل
المشووووووووووروعات والتوووووووووو  تتحملهووووووووووا الموازنووووووووووة العامووووووووووة  هع وووووووووواء التمويليووووووووووة لهووووووووووذوالتخفيووووووووووف موووووووووون األ

 للدولة.
 . وال يئ  واالجتماع يمراعاة ال عد االقتصاد -
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 البيئةقطاع ثالثاً: 

ف  كافة القطاعات التنموية واالقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد  ياً أساس اً ل عد ال يئ  محور يمثل ا    
وضمان حقوق األجيال ويدعم عدالة استخدامها واالستغالل األمثل للموارد الط يعية واالستثمار فيها 

، ويوفر فرر عمل واألنشطة االقتصادية والتنافسية ، ويعمل على تنويع مصادر اإلنتاجالقادمة فيها
 .ي وةيئة نظيفة آمنة لإلنسان المصر   القضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية جديدة ويسهم ف

األساسية الت  نظمت إطار عمل  االستراتيجيةالعديد من األهداف  2030وقد حددت رلية مصر   
 :كومة خالل الفترة الماضية وتتضمنالح

دة التنافسية وخلق فرر وزيا اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول الموارد الط يعية لدعم االقتصاد -
 .عمل جديدة

 .لمتااملة للمخلفات بكافة أنواعهاالحد من التلوث واإلدارة ا -
 .واإلدارة الرشيدة والمستدامة لها  ظم اإليكولوجية والتنوع ال يولوجالحفاظ على توازن الن -
مان لالزمة لذلك مع ضتنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية تجاه االتفاقيات ال يئية ووضع األدوات ا -

 .توافقها مع السياسات المحلية
 يت سين البيئي في خطة العام المالالبرامج األساسية المست دفة لل ➢

2018/2019 
  حوال 2018/2019  خالل العام المال  ال رامج األساسية للتحسين ال يئ ت ل  تالفة تنفيذ

، بينما ُتشكل تالفة أجور منها %82نس ة ، وُتشكل االستثمارات الحكومية مليون جنيه 762
، منها %15موظفًا نس ة  3218العاملين الُمشرفين على تنفيذ هذه ال رامج وال ال  عددهم 

، %53الالية لاافة ال رامج بنس ة المخلفات على النصيب األك ر من التالفة برنامج  ستحوذوي
 .%15يليه برنامج تطوير المحميات الط يعية بنس ة 

ن جودة الخطة تطوير الخدمات ال يئية المقدمة للمواطنين وةما ينعكس على تحسيتستهدف و 
 ، وذلك من خالل ال رامج التالية:الحياة ف  كافة المحافظات
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 برنامج التخلص من املخلفات 
عام  %65تحسين كفاءة جمع المخلفات ال لدية الصل ة ف  المدن من معدل  يستهدف ال رنامج

 ف  المناطق الريفية. %55إلى  %30ومن  2018/2019عام  %80 إلى معدل 2016/2017

ألف  550إلى  2016/2017ألف طن عام  450وزيادة كمية قش األرز الت  يتم جمعها من  -
 .2018/2019طن عام 

 2016/2017طنًا عام  237وزيادة كمية المخلفات العضوية الثابتة الت  يتم التخلا منها من  -
، وزيادة نس ة المخلفات الخطرة الت  يتم التخلا منها بشكل 2018/2019طن عام  300إلى 

 .%30إلى  %15صح  من 

 برنامج تطوير احملميات الطبيعية 
، واإلدارة الرشيدة والمستدامة لها ظم اإليكولوجية والتنوع ال يولوج يستهدف ال رنامج الحفاظ على توزان الن
وزيادة عدد برامج الرصد محمية،  30ال ال  عددها حاليًا  ط يعيةوذلك بتعظيم االستفادة من المحمٌيات ال

وذلك لتعزيز قدرة العاملين على ، 2018/2019إلى أرةعة برامج عام  2016/2017من برنامجين عام 
 .الموارد الط يعية بهذه المحمٌياتمراق ة ومتابعة وصون 

 الفروع اإلقليمية لوزارة البيئة برنامج تعزيز دور 
 16ة ال يئة وال ال  عددها  رنامج إلى تطوير الخدمات ال يئية الت  تقدمها الفروع اإلقليمية لوزار يهدف ال

، وذلك من خالل تطوير ثالثة فروع لة نحو المركزية اإلدارة ال يئيةالدو  لق توجه، وذلك من منطفرعاً 
 .آخرينير ال نية التحتية ف  فرعين كفاءة المعامل بخمسة فروع أخرى، وتطو  ورفع

 حتسني نوعية اهلواء برنامج 
تستهدف الخطة خفل نس ة تركيزات األترةة الصدرية الدقيقة العالقة ف  الهواء بالمناطق الحضرية بنس ة 

 .2016/2017عام  %2مقارنًه بنس ة  2018/2019عام  4%
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 محطة 100محطة إلى  92عدد محطات الش كة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط من بزيادة وذلك 
شركة  إلى  48نقطة ر 196عدد مواقع الرصد بالش كة القومية لرصد االن عاثات الصناعية من وزيادة 

  .شركة 56نقطة ر 240

 ثر احتياجاً حتسني البيئة يف القرى األكبرنامج 
من يهدف ال رنامج الى زيادة عدد معدات التخلا من المخلفات الت  يتم تقديمها للقرى األكثر احتياجًا 

 .%71ة زيادة قدرهابنس  2018/2019معدة عام  116إلى  2016/2017معدة عام  68

 حتسني نوعية املياه   برنامج
عام  %31الم اشر على النيل من   حمال العضوية للصرف الصناعتستهدف الخطة خفل نس ة األ

 .2018/2019 %44إلى  2016/2017

 11أداء محطات ش كة الرصد اللحظ  لتوعية مياه الصرف الصناع  ال ال  عددها  وذلك وت سين
محطة،  15محطات الى 10ر النيل من لنوعية المياه بنه محطة وزيادة عدد محطات الرصد اللحظ 

 ةالنقاط الساخنة على ساحل ال حر المتوسط.و إنشاء محطة رصد لحظ  لنوعية المياه بخليج السويس، و 
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طة عن مشروع اخلوالثروة احليوانية ات جلنة الزراعة والرى واألمن الغذائى توصي - 8
 2018/2019االستثمارية للعام املاىل 

 ــــــــ

  األراضىقطاع الزراعة واستصالح  -أوالً:
انووه يعوود قطوواع الزراعووة قوواطرة التنميووة والمحووور الرئيسووى لزيووادة الوودخل القووومى والنهووود باالقتصوواد المصوورى فضوواًل علووى 

القطاع االنتاجى الوحيد الذى اث وت جدارتوه علوى مواجهوة التحوديات والصوعوةات فو  الفتورة الماضوية وأن معانواة قطاعاتوه 
من نقا االستثمارات المطلوةة  الستامال تنفيذ مشروعاتها وخططها االستثمارية فى المجاالت ال حثية وتعميم استخدام 

ف ذات إنتاجية محصوليه تتالءم مع محدودية الموارد المائيوة يقوود مون قودراتها التقنيات الحديثة واستن اط تقاوى واصنا
 ف  انجاز مستهدفات برامجها التنموية المختلفة .

وتؤكوود اللجنوووة علووى ضووورورة تووووفير كافووة االسوووتثمارات المطلوةوووة لتنفيووذ مسوووتهدفات تلوووك المشووروعات االسوووتراتيجية تحقيقوووًا 
 لطموحات وأهداف الدولة.

جنيووة وقوود  1.174.300.000التقووديرات االسووتثمارية لقطاعووات الزراعووة واستصووالح األراضوو  نحووو  بلغووت جملووة •
جوواءت مصووادر تمويوول االعتمووادات التقديريووة موون ق وول وزارة التخطوويط والمتابعووة واإلصووالح االدارى علووى النحووو 

 التالى:

 األلف جنيةب       
 منا من جهات حكومية 10000م ل  
 حكومات اجن يةمنا من  48500م ل  
 تمويل من الخزانة العامة محلى 736100م ل  
 تمويل من الخزانة العامة اجن ى 32000م ل  
 قرود خارجية 250000م ل  
 موارد ومصادر رأسمالية أخرى  97700م ل  
 اجمالى تقديرى الخطة االستثمارية 1,174,300م ل  

 

والتقووديرات  2017/2018مقارنوة بوين اإلعتمووادات الماليوة لعوام  وتشوير اللجنوة إلووى التغيورات بالخطوة االسووتثمارية •
  لقطاعات وزارة الزراعة واستصالح االراضى . 2018/2019اإلستثمارية لعام 
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باالف جنية                             

اعتمادات  القطــــاع
2017/2018 

 التغري 2018/2019تقديرات 

 168,080  -ر 561,500 729,580 عام الديوان ال
 45,625 106,600 60,975 مركز ال حوث الزراعية
 36,481 65,000 28,519 مركز بحوث الصحراء

 850 9,700 8,850 الهيئة العامة لإلصالح الزراع 
 24,525 -ر 300.500 325,025 الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين األراض 

 23,000 75,000 52,000 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
 16,997 56,000 39,003 الهيئة العامة للخدمات ال يطرية

 (-) 69.652 1,174.300 1,243,952 اإلجمال 

  68.500وةدارسووة المتطل وووات الحتميوووة لقطاعوووات الزراعوووة واستصوووالح األراضووو  ت وووين ضووورورة زيوووادة التقوووديرات بنحوووو  ر
موزعوة  2018/2019المدرجوة بالخطوة االسوتثمارية للعوام الموال  مليون جنيه للوفاء بالنفقات الحتمية لتنفيوذ المشوروعات 

 على جهات االسناد التابعة للوزارة على النحو التال :

 ف جنيهباأل              أوالً: الديوان العام:

 600,000 أجمال  الم ال  المطلوةة
 561,500 تقديرات وزارة التخطيط 

 38,500 مقدار العجز

مليون منية لتنفيذ المشروعاو ال تمية على  38,500تةديراو وةارل المطيا للمطة االستثمارية ون و وي دف تعزيز 
 -الن و التالى:

الوووف جنيوووة لووودعم بووورامج المنافسوووة التصوووديرية لزيوووادة الصوووادرات الزراعيوووة المصووورية حيوووث أن مقتووورح وزارة  900 -
 الف جنيه. 200التخطيط 

مليووون جنيووه السوووتامال المرحلووة الثانيوووة موون مشوووروع التعووداد الزراعوو  حيوووث يووتم االسوووتعانة بعوودادين ورلسووواء  2  -
فورد باإلضوافة إلوى افوراد  900عدادين باألجر من اإلدارات الزراعيوة علوى مسوتوى الجمهوريوة وي لو  عوددهم نحوو 

تورح وزارة التخطويط  لهوذا ال نود ال يتعودى المناطق اإلحصائية بالمحافظات وجهاز التفتيش المركزي، حيوث أن مق
   الف جنيه.900ر
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ماليوين جنيوه لمشوروع تطووير اإلحصواءات الزراعيوة ويهوودف المشوروع هوذا العوام إلوى حصور وتودقيق مسوواحات  3 -
المحاصيل االستراتيجية ومحاصيل الخضر ر علمًا بأن حصر مساحات القما للعام السوابق بواسوطة االستشوعار 

التن وووؤ بإنتاجيوووة المحاصووويل  ماليوووين جنيوووه ، فضوووال عووون التالفوووة الفعليوووة لمشوووروع 3ولوووة نحوووو عووون بعووود كلوووف الد
تطووير جميوع المط وعوات التو  يصودرها القطواع و  د ال حثية بمركز ال حووث الزراعيوةالزراعية بالتنسيق مع المعاه

درة بمقترح وزارة التخطويط ي لو  حيث أن االستثمارات المق -ةكليات الزراعبالتنسيق مع الخ راء بالمعاهد ال حثية و 
   مليون جنيه .1,200نحو ر

  مليووون جنيووه لمشووروع تطوووير المووديريات الزراعيووة حيووث أن جميووع م ووان  المووديريات فوو  حاجووة إلووى 31,600ر  -
إحالل وتجديد حفاظًا على األرواح لضمان استمرارية ممارسة نشاطها فو  خدموة قطواع الزراعوة،  فو  حوين ت لو  

   ماليين جنيه.7رة التخطيط لهذا ال ند نحو رتقديرات وزا
مليون جنيه لمشروع المكافحة المتااملة حيوث يط وق المشوروع فو  ثوالث محافظوات ويسوتهدف تووفير المفترسوات  -

لمكافحووة بعوول االمووراد الن اتيووة لتحسوون ال يئووة الزراعيووة المصوورية والمسوواهمة فوو  توووفير الغووذاء اآلموون للشووعب 
   الف جنيه.550الزراعية االمنة حيث ي ل  مقترح وزارة التخطيط  لهذا ال ند نحو ر المصري وزيادة الصادرات

 -ثانيًا: مركز البحوث الزراعية:  -
 ف جنيهاألب                    

 126,600 أجمال  الم ال  المطلوةة
 106,600 تقديرات وزارة التخطيط

 20,000 مقدار العجز

مليون جنية إلى دعوم بورامج إنتواج أصوناف جديودة مون  20التخطيط للخطة االستثمارية بنحو يهدف تعزيز تقديرات وزارة 
المحاصوويل االسووتراتيجية م كوورة النضووج ذات إنتاجيووة مرتفعووة قليلووة االحتياجووات المائيووة، واسووتن اط سووالالت موون الوودواجن 

موون ال ووروتين الحيوونى  والووداجنى والحوود موون والماشوية ذات كفوواءة تحويليووة مرتفعووة مموا يسوواعد علووى تقليوول الفجووة الغذائيووة 
 االعتماد على االستيراد وتوفير العملة الصع ة وكذلك زيادة القدرة على مواجهة االمراد الن اتية والحيوانية .

 ف جنيهاألب     -ثالثًا: اهليئة العامة للخدمات البيطرية:

 66,000 أجمال  الم ال  المطلوةة
 56,000 تقديرات وزارة التخطيط 

 10,000 مقدار العجز
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ماليين جنيوة ل نود انشواء م وان  غيور سوكنية حيوث أن تقودريرات  10طال ت الهيئة بزيادة م ل  تمويل الخزانة العامة بنحو 
وحودة بيطريوة  532وزارة التخطيط ال تافى تااليف تطوير الوحدات ال يطرية على مستوى الجمهورية حيث تمتلوك الهيئوة 

 الحالل والتجديد والتطوير حفاظًا على مقومات قطاع اإلنتاج الحيوانى .ف  حاجة إلى ا
 -وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري: ممثلي تعقيب

 مليون جنيه من الخزانة العامة. 433,5نحو  2017/2018بلغت اعتمادات االستثمارية العام المال   -
مليووووون جنيوووووه للخطووووة االسووووتثمارية فوووووى العووووام الحوووووال   85بنحووووو تووووم زيووووادة االعتموووووادات الماليووووة للووووديوان العوووووام  -

2018/2019. 
 190نحو  2018/2019ي ل  أجمال  الزيادة ف  استثمارات وزارة الزراعة واستصالح األراض  ف  العام المالى  -

 مليون جنيه مقارنة بالعام المال  الماض .
مليون جنيه نفقات حتميوة فو  العوام  13,2لزراعية من تم زيادة االعتمادات االستثمارية المدرجة لمركز ال حوث ا -

، وزيوووووادة االعتموووووادات 2018/2019مليوووووون جنيوووووة للعوووووام فووووو  العوووووام الموووووالى  60إلوووووى  2017/2018الموووووال  
 مليون جنيه. 40االستثمارية لمركز بحوث الصحراء إلى 

 على ما سبق توصى اللجنة باالتي:
ً
 -وبناء

االسوووتثمارية لووو عل قطاعوووات الزراعوووة واستصوووالح األراضووو  للعوووام الموووال  تعزيوووز االعتموووادات التقديريوووة للخطوووة  -
 -  مليون جنيه موزعة على النحو التال :68.500بم ل  ر  2018/2019

 ف منيهباأل              
 38,500 الديوان العام للوزارة

 20,000 مركز ال حوث الزراعية
 10.000 الهيئة العامة للخدمات ال يطرية

 68.5000 أجمال 
 قطاع املوارد املائية والري: -ثانيًا:

يعد قطاع الموارد المائية والري من القطاعات االستراتيجية الت  تسعى الى وضع خطط وةرامج متااملة إلدارة المياه ف  
ظل محدودية الحصة المائية وزيادة الطلب على المياه من كافة القطاعات اإلنتاجية واختالل الميزان المائ  وال حث عن 

فضواًل عون دورهوا فو  حمايوة الشوواطئ المصورية فو  ذ بورامج التنميوة المسوتدامة، مصادر غير تقليدية للمياه لمواصلة تنفيو
وذلـك مـن خـإل  تنفيـذ علـى عـدل م ـاور وش كات للتن ؤ باألمطوار والسويول  انشاء محطات رفعظل التغيرات المناخية و 

 -كاالتى:
 تنمية الموارد المائية*
 تحسين نوعية المياه *
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 ترشيد إستخدامات المياه *
 تهيئة ال يئة المالئمة لإلدارة المتااملة للموارد المائية *

*تؤكد اللجنة حرح ا على توفير كافة االستثماراو لتنفيذ مست دفاو تلك المشروعاو االستراتيجية ت ةيةـًا لطموحـاو 
   . وأهداف الدولة

 باأللف جنيه          

    

 
 

التقديريوة للجهواز اإلداري والهيئوات الخدميوة لقطواع المووارد المائيوة والورى مون ق ول وقد جاءت مصادر تمويول االعتموادات 
 -وزارة التخطيط موزعة على النحو التال :

 باأللف جنية
 

 

 

والتقديرات  2017/2018اللجنة إلى التغيرات بالخطة االستثمارية مقارنة بين االعتمادات المالية لعام  وتشير •
 لقطاعات الموراد المائية والرى. 2018/2019االستثمارية لعام 

  

 11,472,11 أجمال  الم ال   المطلوةة
 4,896,02 تقديرات وزارة التخطيط 

 6,576,09 مقدار العجز

 منا من منظمات دولية 30320م ل  
 تمويل الخزانة العامة محلى 4,273,300م ل  
 تمويل الخزانة العامة اجن   108200م ل  
 قرود خارجية 450000م ل  
 موارد ومصادر رأسمالية أخرى  34200م ل  
 أجمال  تقديري للخطة االستثمارية 4,896,020م ل  



38 
 

 بأالف منية     
 التغري 2018/2019تقديرات  2017/2018إعتماد  القطــــاع

 196,270 783,520 587,250 عام الديوان ال
 989,160  -ر 1,682,200 2,671,360 صلحة الرى م

 200,000 995,000 795,000 مصلحة الميكانيكا والاهرةاء
 25,000  -ر 120,000 145,000 للسد العالى وخزان أسوانالهيئة العامة 

 46,800 798,300 751,500 الهيئة العامة لمشروعات الصرف
 - 67,000 67,000 المركز القومى ل حوث المياه

 260,000 450,000 190,000 لحماية الشواطئالهيئة العامة 
 (-) 311.090 4,896,020 5,207,110 اإلجمالى

 مليـار منيـة( 4.878وادراسة المتطلباو ال تمية لةطاعاو الموارو المادية والرل تبين ضرورل ةياول االستثماراو المةـدرل بمبلـل  
موةعة علـى  2018/2019للوفاء بالنفةاو ال تمية لتنفيذ واستكما  المشروعاو المدرمة بالمطة االستثمارية للعام 

 -م او ا سناو التابعة للوةارل على الن و التالي: 

  -أوالً: الديوان العام:

 باأللف منيه                                                       

 

 
 

  مليووون جنيووة لتنفيووذ المشووروعات وفقووًا 799,650ويهوودف تعزيووز األعتمووادات االسووتثمارية المدرجووة للووديوان العووام بم لوو  ر
 -للمخصصات المالية اآلتية:

لتحقيوق  2018لسونة  107اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم مليون جنية رخزانة عامة  لتنفيذ تاليفات  180 -
التنميووة المنشووودة وفقووًا لسياسووات ومخططووات الدولووة فوو  شوو ة جزيوورة سوويناء ممووا يسووتلزم اآلنتهوواء موون تنفيووذ أعمووال ال نيووة 

 األساسية لمآخذ المياه بمنطقتى رابعة وةئر الع د.

 1,583,170 أجمال  الم ال  المقترحة
 783520 تقديرات وزارة التخطيط

 799650 مقدار العجز



39 
 

طيووووات الجوووواري تنفيووووذها واسووووتامال تغطيووووات مصوووورف  الل ينووووى وتعميوووور مليووووون جنيووووة رخزانووووة عامووووة  ألعمووووال التغ 63 -
الصحارى باإلضافة إلوى وجوود موافقوات لتنفيوذ أعموال تغطيوات لتل يوة طل وات السوادة أعضواء مجلوس النوواب للحفواظ علوى 

 ال يئة.

د بوابووات وافمووام مليووون جنيووة رخزانووة عامووة  لل وودء فوو  أعمووال رفووع كفوواءة االسووتخدامات المائيووة، بووإحالل وتجديوو 200 -
 وهدارات.

مليووون جنيوووة رخزانوووة عامووة  لتووودبير المقابووول المحلووى للعمليوووات الجووواري تنفيووذها مووون قووورد بنووك التعميووور األلموووان   56 -
 وتطوير منظومة التليمترى حيث تم نقلها للديوان العام مؤخرًا.

  و تنفيووذ االعمووال المسووندة للهيئووة 16ذ رمليووون جنيووة رقوورود أجن يووة  لالنتهوواء موون تنفيووذ ال نيووة األساسووية لمأخوو 115 -
 الهندسية للقوات المسلحة وفقًا لل روتوكول الجاري توقيعه.

ومطلووب  31/12/2018مليون جنية رقرود أجن ية ، قرد بنك التعمير االلمانى والذى ينتهى السوحب منوه  180 -
   المت قية.ادراجه بصفة حتمية حتى ال يتس ب ف  عدم استنفاذ القرد وإعادة الم ال

مليووون جنيووه رموونا اجن يووة  السووتامال دراسووات جوودوى إنشوواء المموور المالحووى بووين بحيوورة فاتوريووا وال حوور المتوسووط  5,4 -
 ألف جنيه المقابل المحلى للمنحة. 250وتدبير م ل  31/12/2018حيث أنه من المقرر االنتهاء منها ف  

 -ثانيًا: مصلحة الرى:

 باأللف منية        

  

   

 

  مليوووار جنيوووه لتنفيوووذ واسوووتامال 2,9ويهووودف تعزيوووز االعتموووادات المدرجوووة لمصووولحة الووورى بم لووو  االسوووتثمارات الحتميوووة ر
 -المشروعات الحتمية مقسمة على النحو التالى:

 رنقد محلى  لتنفيذ االعمال التالية   مليار جنيه2,750ر  -

 4,582,200 الم ال  المطلوةة اجمالى
 1,682,200 تقديرات وزارة التخطيط 

 2,900,000 مقدار العجز
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استامال المرحلة األولى ألعمال الحماية من أخطار السيول وال ودء فو  أعموال المرحلوة الثانيوة بمحافظوات الوجوه  •
 الق لى وشمال وجنوب سيناء وال حر األحمر والوادى الجديد.

 تشغيل اآلبار بالطاقة الشمسية بالوادى الجديد وسيناء. •
 األعمال انشاء بقناطر أسيوط الجديدة وسداد مستحقات الشركات المنفذة.أستامال  •
 أعادة تأهيل الترع وأعمال االفمام والمص ات والهدارات وال وابات بإدرات الرى على مستوى الجمهورية •
 ال دء ف  مشروع التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالرش والتنقيط. •
 وع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.مليون جنيه رقرود أجن ية  لمشر  150  -

 -ثالثًا: مصلحة امليكانيكا والكهرباء:

 باأللف جنية

                                                     

 

 

مليـون منيـة للعـام  335المةـدرل لمصـل ة المي اني ـا والك راـاء بالمطـة األسـتثمارية ون ـو وي دف تعزيز االعتماواو 
 -لتنفيذ المشروعاو على الن و التالى: 2018/2019المالى 

 شريشرا . -تروجا -الدشودى -إنشاء محطات رالخيرى  •
 أستامال أنشاء واحالل محطات الرفع الجارى تنفيذها بالمحافظات. •
 محطة رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس.  2أنشاء عدد ر •
 -اهليئة املصرية العامة ملشروعات الصرف: رابعاً 

 باأللف جنية                                                                                                    

 

 

( مليون منيـه السـتكما  تنفيـذ بعـض المشـروعاو موةعـه علـى الن ـو 615وي دف تعزيز االعتماواو المةدرل ون و  
 -التالى:

 1,330,000 اجمالى الم ال  المطلوةة
 995,000 تقديرات وزارة التخطيط 

 335,000 مقدار العجز

 1,413,3000 اجمالى الم ال  المطلوةة
 798,300 تقديرات وزارة التخطيط 

 615,000 مقدار العجز
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لألعمال المدنية والترابية لمشوروع نقول ميواه مصورف المحسومة إلوى شورق مليون جنيه رخزانة عامة محلى   345 -
القنوواة والسووتامال أعمووال إنشوواء وإحووالل وتجديوود شوو كات الصوورف المغطووى باإلضووافة إلووى أعمووال تأهيوول وتوسوويع 

 وتعميق المصارف العامة واالعمال الصناعية عليها واستامال اعمال الحائط الساند بن روه.
قوورود اجن يووة  السووتامال إنشوواء السووحاره اسووفل قنوواتى السووويس القديمووة والجديوودة لنقوول ميوواه مليووون جنيووة ر 270 -

 مصرف المحسمة الى شرق القناة.
 

 خامسًا: املركز القومى لبحوث املياه:
 باأللف جنية                                                             

 96,000 اجمالى الم ال  المطلوةة
 67,000 تقديرات وزارة التخطيط 

 29,000 مقدار العجز

مليوون جنيوه لمواجهووة تحوديات زيووادة التوسوع فو  الرقعووة فو  الزراعيووة  29,000ويهودف تعزيوز االعتمووادات المقودرة بنحووو  
الجديووودة وتحديووود مووودى مالئموووة نوعيوووة الميووواة سوووواء بوووالترع أو المصوووارف واسوووتغاللها االسوووتغالل األمثووول فووو  المشوووروعات 

ودراسة الترةة والتن ؤ بمخاطر السيول واالمطار وهو ما يتطلب أجهوزة انوذار خاصوة بوذلك باإلضوافة إلوى اعوداد الدراسوات 
 الخاصة بالش كة القومية لرصد نوعية المياه وكذا تطوير وإعادة تأهيل المعامل المركزية للرصد ال يئ .

 باألف منية    : اهليئة العامة حلماية الشواطئ -سادسًا:

 

 
 

  مليووووون جنيوووه لتنفيوووذ مشووووروعات غايوووة فوووو  األهميوووة  لحمايووووة 200ويهووودف تعزيوووز االسووووتثمارات المقووودرة للهيئووووة بم لووو  ر
السوويئ علووى الووودلتا مووع احتموواالت النحوور والتأكوول للشوووواطئ الشووواطئ، فوو  ضوووء التغيوورات المناخيوووة العالميووة ذات األثوور 

 مليار جنيه. 1,15المصرية الشمالية ويوجد لدى الهيئة خطة لحماية الشواطئ قد تصل استثماراتها إلى 
 -تعقيب وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح االدارى:

قطاعووات الموووارد المائيووة والوورى وتعزيووز جميووع أن الوووزارة ال تووألو جهوودًا فوو  توووفير االعتمووادات الماليووة المطلوةووة ل -
  مليووار جنيووه ر خزانووة عامووة  فوو  4,3متطل اتهووا االسووتثمارية خووالل العووالم المووالى، حيووث ت لوو  التقووديرات نحووو ر

   مليار جنيه عن العام المالى السابق.1,3بزيادة تقدر بنحو ر 2018/2019الخطة األستثمارية للعام 
  مليون جنيه تمويول خزانوة 150اري للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بم ل  رتم زيادة التمويل االستثم -

 عامة.

 650,000 اجمالى الم ال  المطلوةة
 450.000 رة التخطيطتقديرات وزا

 200.000 مقدار العجز
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تنفيووذ مشووروعات النشوواء محطووات تحليووة لميوواه ال حوور بالتنسوويق مووع وزارة اإلسووكان والمجتمعووات العمرانيووة الجديوودة  -
 ا مليارات الجنيهات .والمساهمة ف  انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى والت  تتعدى تااليف انشاءه

 اآلتى:وبناء عليه توصى اللجنة 
مليوار جنيوة لتعزيوز الخطووة  4,878بم لو    2018/2019زيوادة االعتموادات االسوتثمارية المدرجوة للعوام الموالى  -

األستثمارية لقطاعات وزارة الموراد المائية والرى و تنفيذ المشروعات الحتمية واستامال االعمال المستهدفة حيث 
 -ي ل  اجمالى الم ال  المطلوب تدبيرها لقطاعات الوزارة على النحو االتى:
 باأللف منية                                             

 799650 الديوان العام للوزارة
 2,900,000 مصلحة الرى 

 335,000 مصلحة الميكانيكا والاهرةاء
 615,000 الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

 39,000 المركز القومى ل حوث المياه
 200,000 الهيئة العامة لحماية الشواطئ

 4,878,650 االجمالى
 رديس اللجنة

 
 هشام الشعينى
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جلنة جلنة التعليم والبحث العلمى مبشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  - 9
لقطاعات التعليم العام والعاىل والبحث العلمى طبقًا ملقرتحات  2018/2019لعام 

 اجلهات املعنية
 وووووووو

 أوالً: التعليم قبل اجلامعى:
 ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم:

 أوالً : املشروعات املركزية لديوان عام وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني:

 إنشاء وجتهيز معسكرات الرتبية الرياضية والعسكرية : -1

 عــداو وتج يــز المركــز الرياضــى للفتيــاو بــالعجوةل منيــه  8,750,000وعــم الممصــص ل ــذا البــاب بمبلــل  -
عمل جحـإل  وتجديـد ل مـام السـباحة الماحـة وـوةارل الترايـة والتعلـيم وتطوير حاالو األلعاب وتعلية األسوار و 
 بالجزيرل وإحإلد وترميماو وتجديد الغرف.

 التطوير التكنولوجى للتعليم: -2

للصرف على تطوير مشـروع تكنولوميـا التعلـيم لمراحـل منيه  1,721,103وعم الممصص ل ذا الباب بمبلل  -
 العـام الـديوان جواراو وتطـوير متفـوقين ( مـدارس – ثانوى عام وفنى –جوتدادى  –التعليم الممتلفة  رياض أطفا  

 والمديرياو التعليمية. وا واراو

 تطوير اإلدارات واملطابع السرية: -3

لشـــراء اآلالو والمعـــداو الممصصـــة لـــ واراو منيـــه  264,801,000وعـــم الممصـــص ل ـــذا البـــاب بمبلـــل  -
او الصيانة وما يستلزم ا من العـدو واألوواو التـي تسـتمدم فـي عمليـاو والمطابع السرية  وكذلك جمراء عملي

 الصيانة الدورية  وكذا توفير وسادل النةل للعاملين با واراو والمطابع السرية.

 املدارس املصرية اليابانية: -4

ــل  - ــاب بمبل ــه  3,829,440وعــم الممصــص ل ــذا الب ــدعم مشــروع مني ــة ل ــى التج يــزاو المطلوا للصــرف عل
 دارس اليابانية لت ةي  ال دف من جنشاد ا ورفع كفاءل العملية التعليمية.الم

 املدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر: -5

ــل  - ــاب بمبل ــه  8,850,000وعــم الممصــص ل ــذا الب ــة مني ــة التعليمي ــى احتيامــاو المدين ــذ للصــرف عل لتنفي
 .نشاط ا
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 برامج تطوير ورعاية املوهوبني: -6

لتنميـة الـوعى العلمـى واالهتمـام بـالعلوم لـدى األطفـا  منيـه  3,000,000وعم الممصص ل ذا الباب بمبلـل  -
والشباب  نشر التوعية العلمية للمجتمـع واخـل األسـرل باعتبارهـا حاضـنة للموهـواين ورعايـة ذوى االحتيامـاو 

 الماحة.

 مدارس املتفوقني يف العلوم والتكنولوجيا: -7

ـــل  وعـــم الممصـــص ل ـــذا - ـــوم منيـــه  43,857,000البـــاب بمبل ـــدعم مشـــروع مـــدارس المتفـــوقين فـــي العل ل
 والرياضياو وال ندسة والتكنولوميا وإعداو قاعدل علمية متميزل ومؤهلة للتعليم الجامعى والب ث العلمى.

 

 ثانيًا : املديريات التعليمية:
 مشروع تشغيل الفصول اجلديدة: -1

منيــه للصـرف علــى التج يــزاو الإلةمـة لتشــغيل الفصــو   65,197,000وعـم الممصــص ل ــذا البـاب بمبلــل  -
 الجديدل والتي تةوم وتنفيذها المديرياو التعليمية بالم افظاو          ال مركزيا( لجميع المراحل التعليمية.

 إعادة تأهيل املدارس القائمة: -2

نشــاءاو والمبــانى المطلواــة مليــار منيــه للصــرف علــى ا   1,291,940وعــم الممصــص ل ــذا البــاب بمبلــل  -
والممطــا تنفيــذها بالمــديرياو عــن طريــ  ال يئــة العامــة لةونيــة التعليميــة والتج يــزاو واآلالو للتعلــيم الفنــي 
 عــاول تأهيــل المــدارس التعلــيم العــام والفنــى لجميــع المراحــل التعليميــة بالمــديرياو التعليميــة بالم افظــاو  ال 

 مركزيا(.
 تعليمية:تطوير اإلدارات ال -3

منيه تطوير ويوان عام المديرياو وتطوير المبانى المت الكة والتي تمثل  85,734,000وعم الممصص ل ذا  -
 خطورل على العاملين بمبانى المديرياو.

 

 ثالثًا: اهليئات واملراكز التابعة لوزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني:
 اهليئة العامة لألبنية التعليمية: -1

مليـار منيـه للصـرف علـى جنشـاء وتج يـز مـدارس وفصـو   6,372,315 البـاب بمبلـل الممصص ل ـذاوعم  -
لمصــر مــن جنشــاء وتطــوير المــدارس ب افــة  2030مديــدل لتنفيــذ األهــداف الموضــوعة والمتمشــية مــع رؤيــة 

 المراحل التعليمية.
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 املركز القومى للبحوث الرتبوية: -2

منيــه للصــرف علــى التج يــزاو واألب ــا  المطلواــة للمركــز  1,660,000 البــاب بمبلــل وعــم الممصــص ل ــذا -
ألواء رســالته فــي جمــراء الب ــو  والدراســاو التراويــة والتــي تســ م فــي ت ةيــ  الجــوول الشــاملة فــي العمليــة 

 التعليمية.

 

 املركز القومى لالمتحانات والتقويم الرتبوى: -3

ــل وعــم الممصــص ل ــذا - ــاب بمبل ــك ل 271,000 الب ــه وذل ــف مني ــا  أل ــوفير اآلالو والمعــداو الإلةمــة ألعم ت
االمت اناو والن وض باألب ا  والدراساو الماحة باالمت اناو والتةويم التراـوى بالمـدارس وتـدوير الـإلةم ل ـا 

 وت سين موول األواء.

 اهليئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار: -4

منيــه للصــرف علــى اآلالو والتج يــزاو ووســادل االنتةــا   3,000,000 البــاب بمبلــل وعــم الممصــص ل ــذا -
 10المطلواة لل يئة لمواحـلة م ووهـا فـي خفـض نسـبة األميـة فـي المجتمـع خاحـة فـي الشـري ة العمريـة  

فأكثر( مع رفع معدالو قيد ا نا  بفصو  م و األمية ليصب وا قوى فاعلة في المجتمـع با ضـافة  –سنواو 
 بفتح المزيد من فصو  م و األمية وإعداو وتأهيل معلمى م و األمية تأهيإًل علميًا وتراويًا. لةيام ال يئة

 املركز اإلقليمى لتعليم الكبار: -5

منيــه لتعلــيم الكبــار بســرس الليــان بم افظــة المنوفيــة  253,000,000 البــاب بمبلــل وعــم الممصــص ل ــذا -
الممتلفـة  وعمـل مشـاريع ب ثيـة تمـدم المجتمـع الم لـى  لتدريق المت ررين من األمية على األعما  الم نيـة

 وا قليمى في مجا  تعليم الكبار.
 األكادميية املهنية للمعلمني: -6

منيه الستكما  المبانى المطلواة لةكاويمية وتج يزها وكذلك  3,500,000 الباب بمبلل وعم الممصص ل ذا -
 وسادل االنتةا  المطلواة ل ا.

 -: 1.0لطارئ لنظام التعليم احلايل برنامج اإلصالح ا -7

منيه لتشغيل ورنامج ا حـإلد الطـارل لنظـام التعلـيم ال ـالي  3,420,000 الباب بمبلل وعم الممصص ل ذا -
1,0 . 

 -: 2.0برنامج اإلصالح الطارئ لنظام التعليم احلاىل  -8

منيه لتشغيل ورنامج ا حـإلد الطـارل لنظـام التعلـيم ال ـالي  1,000,000 الباب بمبلل وعم الممصص ل ذا -
2,0 . 
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 ثانيًا: التعليم العاىل واجلامعات:

 التعليم العاىل : -أ
 6,359,965,000مبلـل  2018/2019ولغت تةديراو جممالي الباب السـاوس للجامعـاو عـن العـام المـالى 

منيـــه  أى وزيـــاول قـــدرها  5,958,889,000مبلـــل  2017/2018منيـــه وينمـــا كـــان الممصـــص فـــى العـــام المـــالى 
شامإًل الموارو الذاتية  وهذا ال يفى بمتطلبـاو الجامعـاو فـي هـذا البـاب  تعلـيم  %6,7منيه ونسبة  401,067,000

وذلـــك لموام ـــة اســـتكما   15,640,035,000+ مستشـــفياو(  لـــذا يجـــق وعـــم الممصـــص ل ـــذا البـــاب بمبلـــل 
 و في الجامعاو وقارات على االنت اء أو البدء في مشروعاو مديدل .المشروعاو التي ودأ

 ديوان عام الوزارة:** 

مليـون منيـه لةب ـا  ووراسـاو مشـروع الجـوول  واسـتكما  بعـض  100تعزيز الممصص للبـاب السـاوس بمبلـل  -
 رج.األعما  بالكلياو التكنولومية  وتطوير وت ديث وتج يز الم اتق والمراكز الثةافية بالما

 جممع اللغة العربية:** 

وعــم الممصــص لمجمــع اللغــة العرايــة فــي البــاب الســاوس بمبلــل مليــون منيــه للوفــاء بااللتزامــاو المطلواــة مــن  -
 المجمع.

 

 جامعة القاهرة: (1)
منيـه لتنفيـذ المطـة  472,000,000وعم الممصص ل ذا الباب  شراء األحو  غير الماليـة قسـم تعلـيم( بمبلـل  -

 معة مثل مشروع مامعة الةاهرل الدولية بالساوس من أكتوار.االستثمارية للجا

منيـــه  قســـم مستشـــفياو(  حـــإل  وتجديـــد البنيـــة الت تيـــة  31,000,000وعـــم الممصـــص ل ـــذا البـــاب بمبلـــل  -
لمستشـفى قصـر العينـى مـن مصـاعد وتكييفـاو وغـرف العمليـاو  والغإليـاو واألم ـزل الطبيـة ال ديثـة والمتطـورل  

 عامًا األمر الذى أوى جلى ت الك البنية الت تية للمستشفى. 25ى قد تم جنشاؤه منذ أكثر من خاحة وأن المستشف

 جامعة عني مشس: (2)
 مني ًا. 56,100,000ةياول المدرج لمطة الجامعة االستثمارية  باب ساوس لةسم التعليم( بمبلل  -

مليــون  235,000,000مبلـل ةيـاول اعتمـاواو البـاب السـاوس  شـراء أحــو  غيـر ماليـة(  قسـم المستشـفياو( ب -
منيه حتى تستطيع المستشفياو التابعة لجامعة عين شمس الةيام بجميع المشروعاو الةادمة حاليًا والتـي سـيبدأ 

 العمل و ا في العام المالى الةاوم  وكذا شراء األم زل الطبية الإلةمة ألقسام المستشفياو.

منيــه حتــى تــتم ن  20,980,000التمصصــى( بمبلــل ةيــاول اعتمــاواو البــاب الســاوس  مستشــفى عــين شــمس  -
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المستشفى التمصصى الةيام بجميـع المشـروعاو الةادمـة حاليـًا والتـي سـيبدأ العمـل و ـا فـي العـام المـالى الةـاوم  
 وكذا شراء األم زل الطبية الإلةمة ألقسام المستشفى.

 جامعة أسيوط: (3)
منيــه حتــى تــتم ن الجامعــة مــن جن ــاء المشــروعاو  100,000,000ةيــاول االعتمــاواو للبــاب الســاوس بمبلــل  -

الةادمــة مثــل طــرد عمليــة جنشــاء كليــة ريــاض األطفــا  وإورام ــا ضــمن المطــة االســتثمارية للجامعــة والبــدء فــي 
مشروعاو مديدل لإلرتةاء بالجامعة مثل االنت اء من مشروع جنشاء كلية ومستشفى طق األسنان  ومشروع مركز 

 نت اء من أعما  البنية الت تية بمشروع مبانى الجامعة بأسيوط الجديدل.ا حاباو الطوارل  واال 

 جامعة االسكندرية: (4)

منيـــه لموام ـــة طلبـــاو حـــرف  98,400,000ةيـــاول االعتمـــاواو الممصصـــة  لةســـم تعلـــيم اســـ ندرية( بمبلـــل  -
 لمستملصاو الماحة بالمشاريع المدرمة بالمطة.

منيـه لتنفيـذ األعمـا  فـي مشـروع  175,000,000د( بمبلـل ةياول الممصص للباب الساوس  قسم تعلـيم مطـرو  -
طريـ  مطـرود با ضـافة جلـى تنفيـذ ال يئـة  9جنشاء المعامل ومبنى المـدرماو والفصـو  بمجمـع الكليـاو بـالكيلو 
 األساسية الم ونة من شب او الك رااء والمياه والصرف الص ى.

منيـه حتـى تـتم ن  48,000,000 ندرية بمبلـل ةياول الممصص للباب الساوس  قسم مستشـفياو( مامعـة ا سـ -
 المستشفياو من الةيام بعمل ا على أكمل ومه.

 جامعة العريش: (5)
 منيه نةإًل من "وند" مبانى غير س نية. 8,000,000وعم الممصص لبند المباني  تشييداو( بمبلل  -

ــى  - ــة جل ــة ومادي ــرول حيواني ــد" ث ــل الممصــص "لبن ــاول المبل ــإًل مــن و 3ةي ــه نة ــر ســ نية مليــون مني ــانى غي ــدى مب ن
 منيه. 1,000,000منيه   واند آالو ومعداو  1,000,000

 جامعة املنيا: (6)
منيـه لإلنت ـاء مـن المشـروعاو المدرمـة  26,600,000وعم الممصص للبـاب السـاوس  قطـاع التعلـيم( بمبلـل  -

 بالمطة والتي من المةرر تسليم ا هذا العام.

مليون منيه لمشروع شب ة المرافـ   تشـييداو(   ألن للمبلـل  9بلل وعم الممصص ل ذا الباب  قطاع التعليم( بم -
المدرج له ال ي فى لعمل البنية الت تية ومد أسوار بأرض الجامعة بمدينة المنيا الجديـدل  مـراء توسـعاو للكليـاو 

 وإنشاء كلياو مديدل و ا والتي تم تمصيص ا للجامعة.

منيــه االنت ــاء مــن  182,000,000نى غيــر الســ نية بمبلــل وعــم الممصــص ل ــذا البــاب  قطــاع التعلــيم( للمبــا -
األعمـا  الماحــة بالمشــروعاو الجــارى تنفيـذها ولــم تســتكمل حتــى تاريمــه مثـل مبنــى الصــناعاو الغذاديــة  مبنــى 
مــدرماو كليــة الطــق البيطــرى  ومبنــى فصــو  كليــة ال ةــوق والمبنــى األكــاويمى لطــق األســنان  ومبنــى كليــة وار 

 العلوم.
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منيــه  وذلــك لتج يــز مبنــى مستشــفى  586,000,000مصــص ل ــذا البــاب  قســم المستشــفياو( بمبلــل وعــم الم -
الكبد وتشغيله  مبنى مستشفى األطفا  وتج يز مبنى مل   مستشفى الكلى  ومبنى الرعايـة المركـزل واخـل ال ـرم 

المستشفياو لمدمـة م افظـاو  الجامعى  ومبنى االستةبا  والطوارل  با ضافة جلى األم زل الطبية والعإلمية لتلك
 أهالى الصعيد.

 جامعة السويس:  (7)
منيـه لـدفع قيمـة المســت ةاو  120,000,000بمبلـل  2017/2018وعـم الممصـص ل ـذا البـاب العـام المــالى  -

للشعبة ال ندسية لةواو شرق الةنال التي تم التعاقد مع ـا علـى جنشـاء كليـة الطـق حيـث تـم االنت ـاء مـن ال ي ـل 
ألهمية كلية الطـق كمطلـق  2018/2019المرسانى ومارى العمل للتشطيباو والذى سينت ى قبل العام الجامعى 

با ضـافة جلـى مسـت ةاو وامبـة السـداو    رحف الطرق واخـل الجامعـة الستكماو حيوى ألوناء م افظة السويس  
 .2017/2018نفاذ المبالل الممصصة للمطة االستثمارية في العام المالى و على الجامعة 

لبند مبانى غير س نية  2018/2019ةياول االعتماواو الممصصة ل ذا الباب في المطة االستثمارية ل ذا العام  -
 منيه لإلنت اء من المشروعاو الجارى تنفيذها. 150,000,000بمبلل 

 جامعة بنها: (8)
منيه  الستكما  جنشاء كليـة الترايـة الرياضـية  170,000,0000وعم الممصص ل ذا الباب  قسم تعليم( بمبلل  -

 ونين وتج يزات ا  ومبنى االمت اناو والم تبة المركزية ووار ال يافة واستكما  االنشـاءاو الإلةمـة لكليـة الزراعـة
 ر اآللى وتطوير مزارع ا نتاج ال يوانى.والمجز مثل المزرعة السم ية ومزرعة الدوامن 

منيــه  نشــاء مجمــع طبــى ومستشــفى  190,000,000وعــم الممصــص ل ــذا البــاب  قســم مستشــفياو( بمبلــل  -
 المنطةـــة أهـــالى تمصصـــى  ومستشـــفى لـــةورام ومستشـــفى للطـــوارل  لتةـــديم المدمـــة الطبيـــة والعإلميـــة لمدمـــة

 والصيدلة. األسنان كلية طق وإنشاء وا قليم  بالم افظة

مبنى للمعامل المركزية لكلية العلـوم   نشاء منيه  قسم تعليم( 110,000,000الممصص ل ذا الباب بمبلل  وعم -
 مركز حيوانـاو وتطوير الباثولومى بمشرحة علوى  وإنشاء وور وتج يزها باآلالو والمعداو لمدمة العملية التعليمية 

 وخاحـة للكليـة الإلةمـة والمعـداو اآلالو وشـراء شـبرا  هندسـة كليـة جنشـاءاو البيطرى  واسـتكما  الطق ب لية التجارب

 التعليمية. الورش
 جامعة قناة السويس: (9)
منيـه  للصـرف علـى جنشـاءاو وتج يـزاو الكليـاو  9,000,000وعم الممصص ل ـذا البـاب  قسـم تعلـيم( بمبلـل  -

 األلسن والتمريض والتراية الرياضية.بالجامعة مثل كلية 

منيـه  قسـم مستشـفى( لتج يـز قسـم العنايـة المركـزل بمستشـفى  5,000,000وعم الممصص ل ذا الباب بمبلـل  -
 الجامعة.
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 جامعة بورسعيد: (10)
ــل  - ــاول الممصــص ل ــذا البــاب  خطــة اســتثمارية( بمبل منيــه  200,000,000منيــه من ــا  400,000,000ةي

األسـنان   والمبنى األكاويمي لطـق األخرى لبةية مشروعاو الجامعةمنيه  200,000,000 للمستشفى الجامعى 
 ومبنى كلية وار العلوم.

منيــه  وذلــك لتج يــز مبنــى مستشــفى  586,000,000وعــم الممصــص ل ــذا البــاب  قســم المستشــفياو( بمبلــل  -
ى الرعاية المركزل واخل ال ـرم الكبد وتشغيله  ومبنى مستشفى األطفا  وتج يز مبنى مل   مستشفى الكلى  ومبن

الجـامعى  ومبنـى االســتةبا  والطـوارل  با ضــافة جلـى األم ــزل الطبيـة والعإلميــة لتلـك المستشــفياو لمدمـة أهــالى 
 م افظاو الصعيد.

 جامعة املنصورة: (11)
 أوالً: املستشفى الباطنة التخصصى:

غيــر الســ نية واآلالو والمعــداو منيــه للمبــانى  74,400,000وعـم الممصــص لبنــوو البــاب الســاوس بمبلــل  -
 والتج يزاو للمستشفى حتى تستطيع الةيام ووامب ا ن و المواطنين.

 ثانيًا: مركز جراحة اجلهاز اهلضمى:

منيـه للصـرف  25,000,000وعم الممصص لبنوو الباب السـاوس لمركـز "مراحـة الج ـاة ال  ـمى" بمبلـل  -
  يزاو ووسادل النةل واالنتةا .على المباني غير الس نية واآلالو والمعداو والتج

 

 ثالثًا: مركز طب وجراحة العيون:

منيــه للصــرف علــى ونــدى مبــانى غيــر ســ نية واآلالو  5,500,000وعــم الممصــص للبــاب الســاوس بمبلــل  -
 والمعداو.

 رابعًا: مستشفى  األطفال اجلامعى:

على  المباني غير الس نية منيه لموام ة الصرف  5,500,000وعم الممصص لبنوو الباب الساوس بمبلل  -
 واآلالو والمعداو حتى يتم ن المركز من الوفاء بااللتزاماو المطلواة منه والةيام بم امه على أكمل ومه.

 وتصنيع الدواء. -
 جامعة دمياط: (12)

نظــرًا ألن مامعــة وميــاط مامعــة حديثــة وتفتةــر جلــى المــوارو الذاتيــة التــي تم ن ــا مــن أواء رســالت ا التعليميــة 
منيـه علـى الن ـو  138,523,637ية على الومه المأمو   لذا مطلوب وعم ـا فـي المطـة االسـتثمارية بمبلـل والعلم
 التالى:

منيـه  وذلـك لإلنت ـاء مـن المرحلـة  43,523,637وعم الممصص ل ا لبنـد الم ـون العينـى مبـانى غيـر سـ نية  -
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والفصو  الدراسية  ومجمع المبـاني ا واريـة  الثانية والثالثة من األعما  االعتياوية والتشطيباو لمجمع المدرماو
 كلياو  ومجمع مبانى ا وارل العامة للجامعة. 4لعدو 

جوراج مشــــروع مستشــــفى الطلبــــة الجــــامعى ضــــمن مشــــروعاو المطــــة االســــتثمارية للجامعــــة للعــــام المــــالى  -
 كلية الطق. منيه  وذلك لمدمة المجتمع الدمياطى وحامته الشديدل جلى 50,000,000بمبلل  2018/2019

منيـه  حتـى تـتم ن الجامعـة مـن االلتـزام  40,000,000وعم الممصص لبنـد الم ـون العينـى  تشـييداو( بمبلـل  -
 بالبرنامج الزمنى الموضوع ألعما  الممطا العام والبنية الت تية.

اء منيـه لكـى تـتم ن الجامعـة مـن شـر  5,000,000وعم الممصـص لبنـد الم ـون العينـى  وسـادل انتةـا ( بمبلـل  -
 احتيامات ا من وسادل االنتةا  وتوفير االتوايساو للطإلب الستمدامه في األنشطة الطإلوية.

 جامعة الزقازيق: (13)

منيـه السـتيفاء األعبـاء الماليـة لموام ـة  440,150,000وعم الممصص ل ذا الباب  قسم مستشـفياو( بمبلـل  -
مشـروع قـومى وإحـإل  وتجديـد بعـض المبـاني  المصروفاو التي تتمثل في مشروع استكما  مع د األورام باعتبـاره

( اسـتثمار 1ب لية الزراعة  وموام ة تنفيذ خطة الجامعة للسنة الةاومة لـبعض ونـوو وأنـواع البـاب السـاوس ونـد  
 ( مبانى غير س نية.2( مبانى س نية  ونوع  1مباشر نوع  

 جامعة سوهاج: (14)

منيـه لمشـروع كليـة الصـيدلة واأللسـن التعلـيم  521,900,000وعم الممصص ل ـذا البـاب  قسـم تعلـيم( بمبلـل  -
الصناعى واعض الكلياو األخرى ومبنى مستشفى الطلبـة  ومبنـى الم تبـة المركزيـة ومبنـى ا وارل المركزيـة حيـث 
أن ــا لــم يــتم تكويــدها أو وضــع أل اعتمــاواو ل ــا علــى ونــوو مبــانى ســ نية وغيــر ســ نية وانــوو اآلالو والمعــداو 

لتج يزاو الإلةمـة حيـث أن ـا كليـاو عمليـة وت تـاج جلـى كثيـر مـن اآلالو والمعـداو والتج يـزاو والعدو واألوواو وا
 الإلةمة.

 جامعة طنطا: (15)

منيـه السـتكما  المشـروعاو  23,900,000وعم االعتماواو المالية الممصصة ل ذا البـاب  قسـم تعلـيم( بمبلـل  -
االنت اء مـن هـذه المشـروعاو حتـى تـتم ن الجامعـة الجارى تنفيذها حيث يتطلق األمر ضرورل العمل على سرعة 

 من االستفاول من ا ووخول ا المنظومة التعليمية والمدمية بأسرع وقت.

منيـه لبنـوو مبـانى  115,000,000ةياول االعتماواو الممصصة ل ـذا البـاب  قسـم مستشـفياو مامعيـة( بمبلـل  -
لصـدر بــاآلالو والمعــداو وشـراء أم ــزل حديثــة غيـر ســ نية  وآالو ومعـداو وتج يــزاو  وذلــك لتج يـز مستشــفى ا

ومتطورل لتج يـز األقسـام ا كليني يـة وتج يزهـا باألثـا  الـإلةم حتـى تـتم ن الجامعـة مـن االسـتفاول الكاملـة من ـا 
ووخول ا المنظومة التعليمية والمدمة الطبية بأسرع وقت  حتى يم ن الوفاء بالتزاماو جنشاء مستشـفى الجراحـاو 

ة الإلةمة للمرضى المترووين على المستشفى من أوناء م افظاو وسا الدلتا والتي تةوم المستشـفى تةديم المدمو 
 وتةديم المدمة العإلمية ل م.
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 2منيه لموام ة المطر الداهم على أرواد الطإلب نتيجة جةالة  40,000,000وعم الممصص ل ذا الباب بمبلل  -
 طالق. 1600خإلء مبنى المدن الجامعية  وإحإل  وتجديد المبنى وإ

 جامعة دمنهور: (16)

منيـــه  144,000,000بمبلـــل ل ـــذا البــاب ونـــد تج يــزاو وانـــد مبــانى غيـــر ســ نية تعزيــز المطـــة االســتثمارية  -
 تـىكليلالستكما  المشروعاو ت ت ا نشاء بالجامعة والبدء في جنشاء المستشفى الجامعى وكليـة الطـق وتج يـز 

 طق األسنان.و ال ندسة 
 دات:جامعة مدينة السا (17)

ــل  - ــل وت ــديث المــدن الجامعيــة  30,000,000وعــم الممصــص ل ــذا البــاب بمبل منيــه الســتكما  تطــوير وتأهي
ـــ  ــي تةــدر و ــي أرض الجامعــة الت ــى  واســتكما  المشــروعاو االســتثمارية ف ــدان وإوخال ــا  500وا ســ ان الطإلو ف

 المدمة.
 جامعة بىن سويف: (18)

 علـى للصـرف منيـه  وذلـك 177,000,000ماليـة بمبلـل ةياول الممصص للبـاب السـاوس شـراء األحـو  غيـر ال -

 كلية. 33مامعية للطلبة  با ضافة جلى استكما  مبانى لعدو  مدينة وناء

منيـــه لمدمـــة  40,000,000ةيـــاول الممصـــص لبنـــد المبـــاني الســـتكما   مبنـــى المستشـــفى الجـــامعى( بمبلـــل  -
 المواطنين.

 جامعة جنوب الوادى )قنا(: (19)

منيه  وذلك للصرف علـى مشـروع تج يـز كليـاو فـرع الجامعـة  87,000,000بمبلل  وعم الممصص ل ذا الباب -
بالب ر األحمر حيث جن  الجامعة بصدو طرد عملية جنشاء مبنـى للغـاو والترممـة واسـتكما  سـور أرض الجامعـة 

 بالب ر األحمر.
 جامعة حلوان: (20)

او المزمـع تنفيــذها كــالمجمع منيـه الســتكما  المشــروع 254,000,000وعـم الممصــص للبـاب الســاوس بمبلــل  -
الطبــي  قاعــة العــروض  كــاميراو المراقبــة  تطــوير وت ــديث المإلعــق  اســتكما  مستشــفى وــدر الجــامعى  وشــراء 

 سياراو اسعاف.

مليون منيـه لشـراء األم ـزل الطبيـة وتطـوير البنيـة  90ةياول الدعم  للباب الساوس( لمستشفى ودر الجامعى جلى  -
ق الزيـاول الكبيـرل فـي أعـداو سـ ان مدينـة وـدر نتيجـة قـدوم العمالـة و ـا نظـرًا لةرا ـا مـن الت تية للمستشفى لتواكـ
 العاحمة ا وارية الجديد .
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 مكتبة اإلسكندرية:

ــــل  منيــــه  لتغطيــــة النفةــــاو  31,000,000وعــــم الممصــــص للم تبــــة فــــي هــــذا البــــاب بمبل

وتركيــق نظــام ا طفــاء الجديــد ونظــام  االســتثمارية ال ــرورية خاحــة ا حــإل  والتجديــد لمرافــ  الم تبــة 

الشــبورل الماديــة وا نــذار المب ــر ضــد ال ريــ  وإحــإل  وتجديــد مركــز المــؤتمراو وإحــإل  وتجديــد وعــز  

الب يرل الصناعية  وتغيير نظام ا ضاءل بالم تبة ومركز المؤتمراو والةبـة السـماوية باسـتمدام اللمبـاو 

يــا المعلومــاو  واســتكما  مشــروعى تطــوير فــيإل أنطونيــاوس المــوفرل  وتطــوير أم ــزل ومعــداو تكنولوم

وايت السنارى  وتطوير نظام الت  م فـي األوـواب والبوابـاو االلكترونيـة وإضـافة كـاميراو المراقبـة فادةـة 

 الجوول  وإحإل  وتجديد سياراو الم تبة.
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 ثالثًا: البحث العلمى:

 ( أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا:1)

منيه حتى يتسنى لةكاويمية الوفاء بالتزامات ـا التعاقديـة  530,000,000صص ل ذا الباب بمبلل وعم المم
واالســتمرار فــي أواء م ام ــا علــى أكمــل ومــه  ووفــع جممــالي مبلــل التعاقــداو المبرمــة مــع قطاعــاو الدولــة لتســوي  

لصـناعة  والمسـاهمة فـي وخـو  ممرماو الب ث العلمى من ورامج ومشروعاو وخاحـة فـي مجـا  الزراعـة والغـذاء وا
 مصر عصر الطاقة الجديدل والمتجدول وت لية المياه.

 

 ( معهد حبوث االليكرتونيات:2)

منيه حتى يتم ن المع د مـن الةيـام  180,000,000ةياول االعتماواو المالية الإلةمة للباب الساوس بمبلل  -
 بالم ام المنوط و ا فى مجا  االلكترونياو.

 

 وم والتنمية التكنولوجية:( صندوق العل3)

منيــه لت ةيــ  أهــداف الصــندوق فــي تمويــل مشــروعاو  57,794,000وعــم الممصــص ل ــذا البــاب بمبلــل  -
الب ــث العلمــى والتنميــة التكنولوميــة ووعــم الةــدراو االوتكاريــة لمنظومــة الب ــث العلمــى ولتفعيــل االســتراتيجية 

 الةومية للعلوم والتكنولوميا واالوتكار.

 

 حبوث وتطوير الفلزات:( مركز 4)

منيه حتى ي ة  المركـز أهدافـه الةوميـة فـي خدمـة تنميـة  63,000,000وعم الممصص ل ذا الباب بمبلل  -
ووفـع عجلـة التنميـة  2030الصناعاو المصرية وتنمية المناط  ال دووية والمراكز واعما للبرنامج الرداسـي 

 االقتصاوية.
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 توصيـات جلنة التعليم والبحث العلمى 

املوازنة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  ىحول مشروع
 اللجنة هلا بعد مناقشة 8201/9201 للعام املاىل

 

 أوالً: التعليم قبل اجلامعى:
زيـادة عـن املخصـص يف كمليار جنيه  62.2تدبري االعتمادات الالزمة للتعليم ما قبل اجلامعى مببلغ  -1

 .موازنة هذا العام
مليار جنيه لدعم املعلمني للوصول بهم ماديًا إىل حد الكفاية، واحلوافز ملعلمى رياض األطفال واالبتدائى  48مبلغ  •

 ثانوى (  –ابتدائي  –مدرسة ) رياض أطفال  2500والثانوى الذين سيعملون يف النظام اجلديد، ولتجهيز عدد 

مع رؤية  واملتمشيةلتنفيذ األهداف الموضوعة يه مليار جن 8مبلغ دعم اهليئة العامة لألبنية التعليمية  •
 لمصر من جنشاء وتطوير المدارس ب افة المراحل التعليمية. 2030

جمراء تعديل تشريعى  نشاء هيئة قومية عليا مستةلة تتبع رداسة الجم ورية تتولى مسئولية وضـع خطـا  -2
 نفيذها.ومتابعة ت واستراتيجياو تطوير التعليم لجميع المراحل التعليمية

جعفاء وةارل التراية والتعليم والتعليم الفنى من فوادد الدين العام والةروض التـى يـتم اسـتةطاع ا من ـا حيـث  -3
 أن ا وةارل خدمية وليست منتجة.

 ضرورل موافال اللجنة وتةارير وورية عن حجم جنجاة وتةدم تنفيذ خطا وارامج األواء التى تةوم و ا الوةارل. -4

واء الماحــة بــالتعليم الفنــي بشــ ل تفصــيلى منفصــل فــي مواةنــة وةارل الترايــة والتعلــيم جوراج البــرامج واأل -5
 والتعليم الفنى بما ي من مزيد من الرقابة والمتابعة.

جوراج مواةنة التعليم الفني  ممصصاو أوواب( منفصل تمامًا عن مواةنة الترايـة والتعلـيم وذلـك لبيـان أومـه  -6
 نسبة الممصص له كأوواب بالمواةنة الماحة بالوةارل.الصرف الفعلية للتعليم الفني و 

تقديم بيان تفصيلى مبعايري تقييم أداء الربامج على أن تكون معايري تقييم األداء ليست فقط  -7
 معايري كمية ولكن معايري تقييم خمرجات تلك الربامج وأهدافها.
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 دولـــج

 2018/2019مقرتح موازنة التعليم قبل اجلامعى 
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 دولـــج

 2018/2019للعام املاىل موازنة التعليم قبل اجلامعى 
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 دولـــج

 )برامج / أبواب( 2018/2019موازنة التعليم قبل اجلامعى 
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 دولـــج

 )برامج / أبواب( 2018/2019موازنة التعليم قبل اجلامعى 
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 دراسة حتليله من جلنة التعليم والبحث العلمى

 وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني  –عن املوازنة العامة للدولة 

(2018/2019)مستهدف 
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 ثانيًا: التعليم العاىل واجلامعات:
مليــار منيـــه الســتمرار حــرف وــد  الجامعـــة  12وعــم الممصــص لــوةارل التعلــيم العـــالى والجامعــاو بمبلــل  -1

المــاص   وموام ــة    واــد  حــافز الجــوول   وحــافز العــاملين بالكــاور2013لســنة  84للمعــاملين بالةــانون 
الزياول فى األمور نتيجة افتتاد مامعاو مديدل   وحيانة المبانى   واألم زل والمعداو   وموام ـة التكـاليف 
الص ية للطإلب   ونفةاو النشاط الرياضى واالمتماعى للطـإلب   وشـراء األم ـزل الإلةمـة لمعامـل الكليـاو   

 واستكما  وتج يز مبانى الكلياو بالجامعاو.

مليـار منيـه لموام ـة االرتفـاع الشـديد فـي أسـعار المسـت لكاو والزيـاول  3عم المستشفياو الجامعية بمبلل و -2
في أسـعار السـلع والمـدماو بالبـاب الثـانى  وتكـاليف حـيانة المبـانى واألم ـزل والمعـداو  وتشـغيل المعامـل  

الداخل والمارج   وإقامة واسـتكما  وتكاليف األب ا   وارتفاع أسعار الورق وطباعت ا   وح ور المؤتمراو ب
جنشـــاء المستشـــفياو وتج يزهــــا  با ضـــافة جلـــى ضــــم المستشـــفياو والوحـــداو ذاو الطــــابع المـــاص جلــــى 

 .2019لسنة  19المستشفياو الجامعية طبةًا للةانون رقم 

ادـل الثانويـة مليون منيه بمواةنة الجامعاو لموام ه الزياول المةترحـة فـي م افـأل التفـوق ألو  80جوراج مبلل  -3
ـــس بجلســـته المعةـــوول فـــي  ـــه المجل ـــذى وافـــ  علي ـــة وال ـــة المةـــدم مـــن اللجن ـــراد ورغب ـــذًا لإلقت العامـــة  تنفي

9/1/2018. 

تبنى الدراسـة المةترحـة مـن وةارل التعلـيم العـالى لتعـديل بعـض ونـوو الم افـأل الماحـة بالسـاول أع ـاء هيئـة  -4
مليـار منيـه  1,5ان لجـان ومجـالس علميـة بمبلـل التدريس ألعما  التص يح ومناقشـة وح ـور لجـان امت ـ

 651مليـون منيـه مـن ا يـراواو السـنوية ليصـبح المطلـوب تـدويره هـو مبلـل  846على أن يتم تدوير مبلـل 
 مليون منيه .

 موافال اللجنة وتةارير وورية عن حجم جنجاة وتةدم تنفيذ خطا وارامج األواء المةدمة من الوةارل. -5

ـــدوير االعتمـــاواو ال -6 ـــل ت ـــاهرل بمبل ـــة الة ـــا   1,801,473,598إلةمـــة لجامع ـــه لســـداو مســـت ةاو ألعم مني
 المةاوالو والتوريداو على الجامعاو والتي تم التعاقد علي ا خإل  األعوام المالية السابةة.

مليون منيه للتج يزاو واآلالو  500تدوير االعتماواو الإلةمة  وراج مامعة العلمين في خطة الدولة بمبلل  -7
 معداو  خاحة وأن وةارل التعليم العالى قد ضمنت ا في خطت ا.وال
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 مكتبة اإلسكندرية :

مليــون منيــه للةيــام وــدورها علــى أكمــل ومــه  50وعــم الممصــص لم تبــة ا ســ ندرية بمبلــل 

باعتبارهــا جحــدى الةــوى الناعمــة لت ةيــ  الســإلم ونشــر المعرفــة والثةافــة وتشــجيع واســتمدام تكنولوميــا 

والب ــث العلمــى فــي شــتى مجــاالو المعرفــة والتــي تمثــل مركــز ا شــعاع ال  ــارى والثةافــة  المعلومــاو

 وتوامدها على المستوى ا قليمى والدولى.
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 جدول
 2018/2019موازنة التعليم العاىل واجلامعات واجلهات التابعة هلا للعام املاىل 
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 جدول

 وفقا لتقديرات وزارة املالية /التعليم العاىل واجلامعات وزارة موازنة إمجالي 

 )باأللف جنيه( 2018/2019)خزانة عامة + ذاتى( 
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 دراسة حتليله من جلنة التعليم والبحث العلمى

 وزارة التعليم العاىل والبحث العلمى –عن املوازنة العامة للدولة 

 (2018/2019)مستهدف 
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 العلمى: ثالثًا: البحث
مليــار منيــه للزيــاول ال تميــة للعــإلول  195,83وعــم المراكــز والمعاهــد الب ثيــة وــوةارل الب ــث العلمــى بمبلــل  -1

الدوريــة للكــاور المــاص  وتكــاليف ضــم العــإلول الماحــة لغيــر الماضــعين لةــانون المدمــة المدنيــة  وارتفــاع 
والتجارب  وةياول األسعار للكيماويـاو  وتج يـز تكاليف حيانة المباني واألم زل والمعداو  وخدماو األب ا  

 المستشفياو التابعة للمعاهد الب ثية   واستكما  ا نشاءاو وبعض المراكز والمعاهد وال يئاو الب ثية.

ــل  -2 مليــون منيــه  حتــى يتســنى ل ــا الوفــاء بالتزامات ــا  500وعــم الممصــص ألكاويميــة الب ــث العلمــى بمبل
ــي أوا ــة واالســتمرار ف ــرامج والمشــروعاو الماحــة بمجــا  التعاقدي ــى أكمــل ومــه  واســتكما  الب ء م ام ــا عل

 الزراعة والغذاء والصناعة والمساهمة في وخو  مصر عصر الطاقة الجديدل والمتجدول لت لية المياه. 

التــى ت صــل ا وةارل الماليــة مــن مشــروعاو تمويــل الب ــو  العلميــة لتــأثير ذلــك علــى  %15جلغــاء نســبة الـــ  -3
ارل المالية من مشروعاو تمويل الب و  العلمية لتـأثير ذلـك علـى حصـيلة ا يـراواو المسـتغلة فـى حصيلة وة 

العملية الب ثية   ومـن أمـل وعـم الب ـث العلمـى حتـى تـتم ن المراكـز الب ثيـة مـن تأويـة المـدماو للصـناعة 
 المصرية.

 راط ا بمواةنة البرامج.تنفيذ خطة راا أواء المؤسساو الب ثية بمؤشراو قياس األواء العالمية و  -4

 تنفيذ راا المطة الموحدل للب ث العلمي بالجامعاو والمراكز والمعاهد الب ثية. -5

تكنولومية مديدل في مجاالو الف اء والطيران وحناعة السياراو وحـناعة الجيـل  ووعم جنشاء ثإلثة ت الفا -6
 منيه. 36,000,000الرابع بمبلل 

او الدواديــة مـن النباتــاو الطبيــة والعطريــة واألوويــة المثيلــة بمبلــل وعـم الب ــو  والتطــوير فــى مجــا  الصــناع -7
 منيه. 50,000,000

 منيه. 50,000,000وعم البرنامج الةومى للن وض بإنتامية الغذاء بمبلل  -8

 منيه.  20,000,000وعم جنشاء شب او لبنوك العيناو البيولومية والتجارب قبل ا كليني ية بمبلل  -9

 و  وتطوير ونةـل تكنولوميـا وتنميـة أواحـر التعـاون وـين المصـريين فـي الـداخل مشروع ب 50وعم تنفيذ  -10
 مليون منيه. 35والمارج من خإل  ورنامج مسور التنمية بمبلل 
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 دولــج

 2018/2019بإمجاىل موازنة البحث العلمى للعام املاىل 

 2017/2018مقارنًا بالعام املاىل 
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 العلمى دراسة حتليله من جلنة التعليم والبحث

 قطـــاع البحث العلمى  –عن املوازنة العامة للدولة 

 (2018/2019)مستهدف 

 

 التعليم والب ث العلمىرديس لجنة 
ا.د مجـــال شيحــه
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 واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة عن الدينية الشئون ةجلن توصيات  - 10
2018/2019 
 ــــــــ

  2021/2022 -2018/2019من اخلطة متوسطة املدى للتنمية املستدامة 
 أوالً: وزارة األوقاف

 -هيئــة األوقــاف  -يتــألف قطــاع األوقــاف مــن أراعــة قطاعــاو وهــى  ويــوان عــام وةارل األوقــاف والمــديرياو ا قليميــة
 نشر الدعول ا سإلمية(. -المجلس األعلى للشئون ا سإلمية

ف بشـئون الـدعول ا سـإلمية واخـل وخـارج مم وريـة مصـر العرايـة حيـث تشـمل أنشـطت ا اآلتـى: تـن ض وةارل األوقـا
 جوارل المراكز ا سإلمية. -ب ث األمور الفة ية -رعاية األيتام -العناية بالمسامد

 ديوان عام وزارة األوقاف. 
 شراء األصول غري املالية ) االستثمارات (

 2017/2018منيه  وكان راا العـام الماضـى  250,000,000مبلل  2018/2019قدرو وةارل التمطيا بمواةنة 
منيـه   50,000,000منيه  والمطلوب وعم الممصص بمبلل  75,000,000منيه وزياول قدرها  175,000,000

 منيه. 300,000,000ليصبح مملة المةترد 

 اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

 ارات (شراء األصول غري املالية ) االستثم

 أحباث ودراسات للمشروعات االستثمارية 1/3بند

مبلـل  2017/2018منيه  وكان راـا العـام الماضـى  300,000مبلل  2018/2019قدرو وةارل التمطيا بمواةنة 
منيـه  ليصـبح مملـة  525,000منيـه  والمطلـوب وعـم الممصـص بمبلـل  325,000منيه بعجز قـدره  625,000
 منيه.   825,000المةترد 
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 ثانيًا: األزهر الشريف

 مقدمة:

ُيعد األةهر الشريف رمزًا ل سإلم والوطنية بما يمثله من حرية العةيدل والفكر واحترام العةل وحةوق ا نسان وااللتزام 
بمف وم ا سإلم الوسطى المعتد  في مجاالو ال يال كافة  وحافظًا للسان العراى المبين الذى تنز  به الةرآن الكريم 

سًا لعةيدل مصر ا سإلمية  كما أنه يمثل أحد أهم مظاهر الةول الناعمة للدولة المصرية  حيث جن خريجيه من وحار 
 .الدو  ا سإلمية سفراء لمصر في ولدان م

مامعة األةهر  مستشفياو مامعة  –المعاهد األةهرية  –ويشمل األةهر الشريف أراعة قطاعاو هي:   مشيمة األةهر 
األةهر (  وتورو اللجنة مإلحظات ا على بعض الةطاعاو التابعة لةةهر الشريف استناوًا جلى التعةيباو التي أوروها 

 -ممثلوا تلك الةطاعاو وذلك على الن و التالى:

 قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية 

 الماحة و ذا الةطاع. 2018/2019لتمطيا على مشروع المطة للعام تم التواف  وين األةهر الشريف ووةارل ا

 قطاع التعليم جامعة األزهر 

 الباب السادس 

 :مبانٍ سكنية 1/1بند 

مبلل  2017/2018منيه وكان راا العام الماضى  3,300.000مبلل  2018/2019قدرو وةارل التمطيا بمواةنة 
منيه  30.500.000ممالى مبلل جمةترد الجامعة ل ذا البند و منيه  3,356,000قيمته  زمنيه بعج 6,656,000

 اآلتى: ةلموام 

 منيه لل ي ل المرسانى بالمدينة الجامعية   طالباو سوهاج (. 7,000,000مبلل  -
 ز  الشباب.منيه  ن اء مرحلة تشطيباو غرف المإلبس لمبنى نُ  12,500,000مبلل  -

 :ةغري سكني مبانٍ  2/1بند 

بمواةنة  منيه وكان راا العام الماضى 24,700,000مبلل  2018/2019التمطيا بمواةنة قدرو وةارل 
ممالى جمنيه ومةترد الجامعة ل ذا البند  25,005,000ه تمنيه بعجز قيم 49,705,000مبلل  2017/2018

 منيه لموام ة اآلتى: 165,900,000

 ا وارى.منيه الستكما  م تبة كلية الزراعة والمبنى  6,800,000مبلل  -1
 نشاء مناد لكلية هندسة وناو.إمنيه لزوم تعلية وور قسم هندسة للتعدين ب لية ال ندسة و  11,000,000 -2
 منيه الستكما  المبنى المرسانى لكلية التجارل وناو الةاهرل. 10,000,000مبلل  -3
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 تعلية وور أعلى مركز تكنولوميا البإلةما ب لية علوم الةاهرل. 2,000,000مبلل  -4
 منيه أعما  تشطيباو مدرماو ومعامل كلية طق علوم أسيوط. 20,000,000مبلل  -5
منيه ب لية الشريعة والةانون ودمن ور لبناء فصو  الستيعاب الطلبة الجدو وتج يز  8.000.000مبلل  -6

 مدرج للم اضراو.
 قنا.م افظة منيه ألعما  خرساناو وتشطيباو كلية الدراساو ا سإلمية والعراية ونين ب 7,000,000مبلل  -7
كلية الدراساو بم افظة قنا لةاعة المؤتمراو وتطوير الم تبة وإنشاء مظإلو لمنيه  1.000.000مبلل  -8

 الستيعاب االمت اناو.
 منيه الستكما  أعما  مبانى كلية الشريعة والةانون بأسيوط.  30,000,000مبلل  -9

 تشييدات:  1/3بند 

مبلل  2017/2018منيه وكان راا العام الماضى  2,500,000 مبلل 2018/2019قدرو وةارل التمطيا بمواةنة 
منيه  33,000,000منيه ومةترد الجامعة ل ذا البند جممالى مبلل  5,160,000منيه بعجز قيمته  7,660,000

 على سبيل المثا :

 منيه لمشروع شب او البنية الت تية   فيديو كونفرانس (. 10,000,000مبلل  -1
 راف  المدينة الجامعية ودمياط.منيه لم 3,000,000مبلل  -2
 دى األهالى علي ا.عمنيه لبناء األسوار للم افظة على أراضى الجامعة  لت 20,000,000مبلل  -3

 وسائل انتقال: 1/5بند  

ل ذا البند وكان اعتماو العام المالى الساو   2018/2019اعتماواو مالية للعام المالى  أىلم تدرج وةارل التمطيا 
 منيه لةغراض اآلتية: 12,350,000ه  ومةترد الجامعة ل ذا البند جممالى مبلل مني 1,332,000

مزرعة مدينة الساواو التابعة لكلية الزراعة منيه لشراء أتوايس لنةل الطلبة جلى  200,000مبلل  -1
 بالةاهرل  للذهاب والعوول للدراسة.

 .راض الةلقمسيارل جسعاف مج زل أل 2منيه لشراء عدو  300,000مبلل  -2
 سيارل جسعاف مج زل لمستشفى الطلبة. 2منيه لشراء عدو  3.000,000مبلل  -3
غير ممصص ل م سياراو خاحة تساعدهم في  ن الساول عمداء الكلياو بالجامعةاألخذ في االعتبار أ -4

 أواء وظادف م.
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 آالت ومعدات: 1/6بند 

 2017/2018راا العام الماضى منيه وكان  50,800,000مبلل  2018/2019قدرو وةارل التمطيا بمواةنة 
منيه ومةترد الجامعة ل ذا البند جممالى مبلل  26,238,000منيه وزياول قدرها  24,562,000مبلل 

 اآلتى: ة منيه لموام  271,480,000

مراحل أم زل حديثة تواكق التطور وخاحة منيه لكلية العلوم ونين الةاهرل   ضافة  47,340,000مبلل  -1
 الدراساو العليا.

 منيه لمشروع البنية الت تية    فيديو كونفرانس (. 150,000,000مبلل  -2
 التطور التكنولومى في التعليم. ةشراء أم زل علمية للكلياو العملية والنظرية  لموام   -3

 التجهيزات: 1/8بند 

منيه وكان راا العام الماضى  16.500,000مبلل  2018/2019قدرو وةارل التمطيا بمواةنة 
منيه ومةترد الجامعة ل ذا البند  6,974,000منيه وزياول قدرها  9,526,000مبلل  2017/2018

 منيه لموام ة اآلتى: 105,810,000جممالى مبلل 
 .منيه لمشروع شب او البنية الت تية  50,000,000مبلل  -1
 كلية من األثا  والفرش الم تبى. 86لموام ة احتياماو  55.810.000مبلل   -2
 قطاع الصحة

 احلسني اجلامعىمستشفى 

 الباب السادس

 مبانى غري سكنية: 1/2بند 

منيه وكان راا العام الماضى بمواةنة  55.000.000مبلل  2018/2019قدرو وةارل التمطيا بمواةنة 
منيه والمطلوب وعم الممصص بمبلل  15.000.000منيه وزياول قدرها  40.000.000مبلل  2017/2018

  تيةمنيه  الستكما  المرحلة الثانية من البنية الت 150.000.000المةترد منيه ليصبح مملة  95.000.000
 لتطوير العملياو بالمستشفى.

 آالت ومعدات: 1/6بند 

منيه وكان راا العام الماضى بمواةنة  25.000.000مبلل  2018/2019قدرو وةارل التمطيا بمواةنة 
منيه  والمطلوب وعم الممصص بمبلل  10.000.000 همنيه بعجز قدر  35.000.000مبلل  2017/2018
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لي ا جمنيه  لشراء األم زل الطبية واآلالو التي ت تاج  50.000.000منيه  ليصبح مملة المةترد  25.000.000
 المستشفى لمواكبة التطوراو ال ديثة.

المتوسـطة مـن المطـة  2018/2019األةهـر الشـريف للعـام األو  و  بعد أن استعرضت اللجنة خطة قطـاعى األوقـاف
( ات ــح أن التةــديراو الماليــة التــي تــم رحــدها ل ــاتين 2021/2022 -2018/2019المــدى للتنميــة المســتدامة  

الج تين من قبل وةارل التمطيا ماءو أقل من التةديراو التي اقترحت ا بعض الج او التابعة ل ذين الةطـاعين لتنفيـذ 
 لج او وما قدرته ل ا وةارل التمطيا في هذه المطة.وين متطلباو بعض ا اً خطط ا  في حين أن هناك توافة

وتوو اللجنة أن تلفت النظر جلى أنه لم يرو ذكر األةهر الشريف في المطة جال في مدو  توةيع الةروض األمنبية وهى 
 ليست بالةدر المناسق  م اناو وطموحاو وم انة األةهر الشريف وأهمية وةارل األوقاف ورسالت ا في هذه اآلونة.

 قد أغفلت نةاط م مة  وهى: 2018/2019وتجدر ا شارل جلى أن خطة العام المالى 

لم تشر المطة جلى التعليم األةهرى قبل الجامعى بأى من ورامج ا لتنمية وتطوير التعليم فـي مراحلـه الممتلفـة  -1
   الثانوى(.ا عداوى رياض األطفا   ا وتدادى  

 ية لل صو  على االعتماو والجوول.لم تت من المطة تأهيل المدارس األةهر  -2
 عدم التمطيا  نشاء مدارس أةهرية مديدل رغم تزايد ال امة جلي ا  لنشر الفكر الوسطى المعتد . -3
 عدم رحد مبالل لتدريق المعلمين وتنمية قدرات م. -4
م ماويـًا  األةهـر الشـريف وتبنـي م ووعم ـفـى خلو البرنامج التعليمى من تنمية وتطوير المتفوقين والموهواين  -5

 لتنمية قدرات م ورفع كفاءت م ومدهم بالم اراو ال ياتية الإلةمة بما يتيح ل م االوتكار وا وداع.
لم تشر المطة جلى التعليم األةهرى الجامعى وإتاحة خدمة التعليم الجامعى بالةدر الذى يسمح بموام ة الطلق  -6

 او وخاحة األماكن التى فى حامة جلي ا. المجتمعى المتزايد عليه من خإل  التوسع في جنشاء الجامع
لـم يـرو فــي الكتـاب الـوارو مــن وةارل التمطـيا أل وـرامج لتطــوير المستشـفياو التابعـة لجامعــة األةهـر  واــرامج  -7

تفعيل وورها في منظومة الرعاية الص ية وموول المدمة الصـ ية المةدمـة  رغـم ال امـة المل ـة للتوسـع فـي 
 لمدمة الص ية المةدمة للمواطنين بصفة عامة.تلبية الطلق المتزايد على ا

لم تتناو  المطة وضع ورنامج لتسوي  ةيارل مسار نةاط رحلة العادلـة المةدسـة فـي األراضـى المصـرية ضـمن  -8
ورامج التسوي  الوارول باألنماط السياحية غير التةليدية بالمطة  رغم تنـاو  الرؤيـة التنمويـة لةطـاع السـياحة 

احة الدينية في مصر  طبةًا للتوحياو الصاورل في مؤتمر السياحة الدينية الذى عةد في ل ا  بما يشجع السي
  بمشاركة 2017سبتمبر  29-28مدينتى شرم الشيخ وسانت كاترين بم افظة منوب سيناء في الفترل من 

 اللجنة مع م افظة منوب سيناء ووةارل األوقاف.
 المطاراو الداخلية بما يمدم السياحة الدينية في سيناء. لم يتم جوراج مطار سانت كاترين ضمن خطة تطوير -9



81 
 

أغفلت المطة ورنامج عإلج مش لة تةنين ملكية واضعى اليد على األراضى الزراعية التابعة ل يئـة األوقـاف  -10
 المصرية  والتي امتدو لسنواو طويلة  وااتت مش لة تؤرق فئة كبيرل من أوناء المجتمع  وقد آن اآلوان ل ل ا.

 على ما سبق توصى اللجنة باآلتى:
ً
 وبناء

 وفةًا لإلحتياماو ال رورية والمل ة. 2018/2019ةياول االعتماواو المالية المطلواة فى العام المالى  -1
وضع التعليم األةهرى ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم األةهرى لما له من م انـة  بمـا ي فـل توسـيع  -2

 الجامعى  لتغطية المناط  النادية والم افظاو ال دووية.قاعدل التعليم األةهرى قبل 
 وعم المعاهد األةهرية ماليًا الستكمال ا وال صو  على ش اول الجوول واالعتماو  بما ي من موول التعليم. -3
االهتمام بجامعة األةهر الشريف ماويًا ومعنويًا  وإنشـاء فـروع ل ـا فـي سـيناء والم افظـاو ال دوويـة كـالواوى  -4

 الجديد وغيرها.
 الس نية بجامعة األةهر لموام ة العجز في تس ين الطإلب. ىةياول االعتماواو المالية الممصصة للمبان -5
جعاول النظر فـي المبـالل المدرمـة لبنـوو   مبـان غيـر سـ نية والتج يـزاو والتشـييداو ووسـادل االنتةـا  وآالو  -6

 كلية. 86او           ومعداو ( لرفع كفاءل البنية الت تية وموام ة احتيام
 ةياول االعتماواو الممصصة  حإل  وتجديد المسامد. -7
 است دا  وند مديد في المواةنة بالباب الساوس لصيانة وترميم المسامد األثرية ضمن مواةنة الدولة. -8
األوقـاف  تدوير اآلالو والموارو المالية الإلةمة لشراء وتصنيع المواو المام لمصنع سجاو ومن ور التابع ل يئة -9

نع لتغطيــة احتيامــاو مميــع المســامد  وضــمان مــوول صــلملالمصــرية  والعمــل علــى ةيــاول الةــدرل ا نتاميــة 
 حناعة السجاو على غرار منتجاو المصانع الماحة.

 رئيس اللجنة
 .د/ أسامة العبدأ
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خطة  بشأنتوصيات جلنة التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة  - 11
 2018/2019صادية واالجتماعية لعام التنمية االقت

 (2030) العام الثالث من استراتيجية التنمية المستدامة  

 ووووووووووووووووووووووووووو

باعت ارها االطار الحاكم  2030، وهى رلية مصر 2016تم اطالق استراتيجية التنمية المستدامة فى ف راير  
 -لتحقيق عدة أهداف من بينها: 2018/2019لخطط التنمية، وتأتى خطة التنمية المستدامة للعام المال  

مار واألعمال، مع إعطاء األولوية االستمرار ف  برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماع  لتحفيز بيئة االستث .1
 للقطاعات الرائدة الت  تعد بمثابة قاطرة للنمو.

العمل على تنمية قطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع االستثمار الخار  .2
 واألجن   لتحقيق معدالت نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية األنشطة ذات التوجه التصديري. المحل 

استمرار التوسع ف  مشروعات ال نية األساسية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وجذب االستثمارات، فضاًل  .3
 عن تحقيق التوزيع المتاافئ لالستثمارات العامة بين مختلف األقاليم والمحافظات.

 .  وأبناء الصعيدالتركيز على دفع عجلة التنمية وتوفير فرر العمل ف  القطاعات االقتصادية المختلفة ألهال .4
 ، وتراجع معدالت العجز التجاري، وتراجع معدل ال طالة%5استمرار تحسين وتيرة النمو االقتصادي ليتخطى  .5

جاءت كمحصلة لمعدالت النمو اإليجابية الت  حققتها كافة القطاعات، باإلضافة إل  توجه الدولة إل  الت  
االجتماع ، باإلضافة إل  زيادة تحويالت المصريين العاملين تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات األثر 

 ف  الخارج، وتنام  االستثمارات الم اشرة، وه  تطورات إيجابية أدت إل  زيادة احتياطات النقد األجن  .
 -لتحقيق الرعاية االجتماعية: 2018/2019** ومن أهم مستهدفات خطة التنمية المستدامة للعام المال  

ئم على تحقيق الرعاية والحماية والعدالة االجتماعية لتصل مظلة الحماية االجتماعية للفئات األولى العمل الدا -1
 بالرعاية وكفالة حقوقهم األساسية من صحة وتعليم وخدمات أساسية.

 تااتف الجهود لمساعدة المناوةين فى األزمات والاوارث الفردية والعامة. -2
وتأهيلهم وتدري هم على الحرف اليدوية لزيادة الدخل والحفاظ على التراث العمل على زيادة عدد األسر المنتجة  -3

 الحرف  المصري.
االنتقال من منظومة الحصول على معاش تاافل وكرامة إلى أن يتحول إلى طاقة إنتاجية فاعلة ف  المجتمع،  -4

 يمكنها االستغناء عن المعاش. 
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ية لمواجهة المشكالت والظواهر االجتماعية وتنمية قدراتهم تفعيل نظام الخدمة العامة الستغالل الطاقات الش اب -5
 ورفع درجة االنتماء للدولة ق ل الخروج لسوق العمل.

العمل على مساندة وتنمية مهارات المرأة الريفية، ودعم المرأة المعيلة اقتصاديًا، وحماية نساء العشوائيات من  -6
، وتوفير فصول محو األمية للقضاء على أمية المرأة، كافة أشكال العنف، وتوفير الرعاية الصحية الالزمة 

 وزيادة برامج التوعية للقضايا القانونية والمشاركة السياسية .
تعظيم االستفادة من المجالس القومية والمراكز ال حثية وخاصة المركز القومى لل حوث االجتماعية والجنائية،  -7

 ئل االجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع.واالستفادة من ال حوث العلمية التى تتناول المسا
** وقد جاءت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لهذا العام مع رة عن بعل الطموحات فى العديد من القطاعات 

 -المتعلقة باختصار عمل اللجنة، كما اغفلت بعل الجزئيات المهمة والتى كان البد أن تتضمنها:
مديريات  -ة االستثمارية لوزارة التضامن االجتماعى بقطاعيها ر قطا ع الشئون االجتماعية أواًل: بالنس ة إلى الخط

 الشئون االجتماعية بالمحافظات  فإنها تعمل على :
تحسين مستوى الخدمات االجتماعية المختلفة بكافة المحافظات بما يناسب العمر والنوع وااليديولوجيات بما   -1

 ن.يحقق الحياة الاريمة للمواط
استامال ميكنة الوحدات االجتماعية ف  إطار تطوير قاعدة ال يانات القومية الت  تهدف إلى رةط قواعد ال يانات  -2

بين الوزارات المعنية بتقديم الدعم، مما يساهم ف  تقوية آليات المتابعة والرصد وترشيد استخدام موارد الدولة 
 وتقليل أية ممارسات إهمال أو فساد.

الموافقة على االعتمادات المالية المدرجة للخطة االستثمارية بما يتناسب مع حجم الخدمات  اللجنة ترى :لذا فإن 
 المقدمة من وزارة التضامن االجتماعى .

  -ثانًيا: المجالس القومية:
 -توصى اللجنة بما يلى:

التى يجب تنفيذها وةرامجها ضرورة وضع استراتيجية مستق لية واضحة لال المجالس القومية تشمل المشروعات  -1
الزمنية ووسائل التمويل المقترحة بناء على دراسات وأبحاث دقيقة وجادة من أجل المساهمة بشكل فعال فى 

 تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة.
 

تنسيق تفعيل الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخار والعمل على تااتف كافة الجهود وال -2
 فيما بينها بما يجنب االزدواجية ف  األداء والخدمات.  
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ضرورة اتاحة بيان بإنجازات كل جهة، والجوانب التى استندت عليها لزيادة أو خفل موازنتها خالل العام   -3
 المال  واالس اب الداعية إلى ذلك.

نسيق فيما بينهما لحل مشكلة اعتماد ضرورة قيام وزارت  المالية والتخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري بالت  -4
التأشيرات الخاصة بالمخصصات المالية للمجالس القومية حتى تتمكن المجالس من االستفادة من االعتمادات 

 المالية المخصصة للمشروعات االستثمارية.
ستطيع تنسيق دعم جهود الدولة فى الرعاية المقدمة لا ار السن وأهمية إنشاء مجلس أعلى لرعاية ك ار السن ي -5

 جهود الدولة بوزاراتها المختلفة والمجتمع األهلى والقطاع الخار.
متابعة وضع الخطة االقتصادية واالجتماعية المخصصة للمناطق المستحدثة والمحرومة والحدودية والعمل على  -6

ى مناطقهم األصلية عن إدماج اهلها فى النسيج الوطنى واالهتمام بتنفيذ االلتزام الدستورى بإعادة سكان النوةة إل
 طريق تنفيذ مشروعات تنموية خالل عشر سنوات.

، والزام كافة 2008لسنة  126والمعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12المطال ة بتفعيل قانون الطفل رقم  -7
الجهات بتنفيذه، واألخذ بعين االعت ار موضوع عمالة األطفال ووضع برامج للحد منها وحفظ كرامة هؤالء 

 . ال وحقهم فى الرعاية والتعليم والرياضة والترويااألطف
 

 لجنةالرئيس               

10/ 5  /2018                                                                                                                   

 القصبي الهاديدكتور عبد              
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توصيات جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار عن مشروع خطة التنمية االقتصادية  - 12
 2018/2019الجتماعية للعام املاىل وا

 ــــــــ

 .2018/2019أوالً: مالحظات قطاعات  وزارة الثقافة  على مشروع اخلطة للعام املاىل 

 

 اهليئة الوطنية -اهليئة الوطنية للصحافة -ثانيًا: مالحظات قطاعات ) اجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم

 لإلعالم 

 .2018/2019على مشروع اخلطة للعام املاىل  

 

 ثالثًا: رأى اللجنة وتوصياتها.

 

 أوال :مالحظات قطاعات وزارة الثقافة 

 2018/2019عن مشروع خطة العام املاىل 

 ====== 

 اهليئة العامة لقصور الثقافة. -1
 اعتمادات الباب

2017-2018 
 تقديرات  

2018-2019 
الزيادة املقرتحة من 

 اهليئة
 املربرات

 السادس
شراء األصول 

غري املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون  108.5 مليون جنيه 66

 جنيه

مليون جنيه  532.15

 423.65بزيادة قدرها 

مليون جنيه عن 

 التقديرات.

يتم مواكبة متطلبات الصرف على التعاقدات  حتى

 التى مت إدراجها وهى قيد التنفيذ.
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 املركز الثقافى القومى ) دار األوبرا املصرية( . -2
 

الزيادة املقرتحة من دار  2019-2018تقديرات   2018-2017اعتمادات    الباب
 األوبرا

 املربرات

 السادس
شراء األصول غري املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون جنيه بزيادة  476 مليون جنيه 41.5 مليون جنيه 83.304

مليون  434.5قدرها 

 جنيه عن التقديرات.

ملواجهة الصرف على 

مشروعات مسرح 

مليون  66املنصورة 

املركز الثقافى  - جنية

 مليون جنية 60التعليمى 

 6واحة الثقافة مبدينة  -

 .مليون جنية 350أكتوبر 

 

 . القومى للرتمجةاملركز   -3

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

الزيادة املقرتحة من 
 املركز

 املربرات

  السادس

شراء األصول غري 

املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون جنيه بزيادة  5 مليون جنيه2.5 مليون جنيه1.5

مليون  2.5قدرها 

 جنيه عن التقديرات.

جاري حاليًا إنتهاء املكتب االستشاري من 

عمل مقايسات احلماية املدنية للمبنى مببلغ 

 جنيه. مليون 7تقديري 

 

 .صندوق التنمية الثقافية -4

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

الزيادة املقرتحة من 
 الصندوق

 املربرات

 السادس

شراء األصول غري 

املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون جنيه  36.939 مليون جنيه 20 مليون جنيه 20

بزيادة قدرها 

مليون جنيه 16.939

 عن التقديرات.

نظمة الصوتية والرتمجة عمال تطوير وحتديث االأ

الفورية ونظام التصويب بقاعة اجمللس األعلى 

إستكمال اعمال املتحف املكشوف ، للثقافة 

 أسوان. حمافظة -اخلاص بالسيمبوزيوم 

األعمال اإلعتيادية والكهربائية باحلديقة الثقافية 

عمال احلماية املدنية أ،  لالطفال بالسيدة زينب

مشروع باإلسكندرية ، رية للإلبداع الفنى ملركز احل

تحف جنيب حمفوظ بتكية أبو احلماية املدنية مل

رفع كفاءة وتطوير وجتهيز مراكز االبداع ، الدهب 

 للصندوقواملنافذ التابعه 
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 .اجلهاز القومى للتنسيق احلضارى  -5

 

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

الزيادة املقرتحة من 
 اجلهاز

 املربرات

 السادس

شراء األصول غري 

املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون جنيه بزيادة  30 مليون جنيه 8 مليون جنيه 4

مليون جنيه  22قدرها 

 عن التقديرات.

مشروع إعادة تأهيل وتطوير املبنى 

املطل على حديقة وزارة األثار داخل 

قلعة صالح الدين األيوبي بعد ختصيصه 

للجهاز من قبل وزارة اآلثار ليقوم اجلهاز 

 19بضمه إىل مباني اجلهاز ومقدر له مبلغ 

 .مليون جنيه

 

 

 .البيت الفىن للفنون الشعبية واالستعراضية -6

 

 الباب
 اعتمادات

2017-2018 
 تقديرات  

2018-2019 
الزيادة املقرتحة 
من البيت الفىن 
 للفنون الشعبية

 املربرات

 السادس

شراء األصول غري 

املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون  103.08 مليون جنيه 20 مليون جنيه 15

جنيه بزيادة قدرها 

مليون جنيه  83.08

 عن التقديرات.

البدء فى املرحلة  -ديد سريك مجصة حالل وجتإل

 -الل وجتديد سريك العجوزة الثالثة من عملية إح

نشاء خزان  ارضى مبسرح إ -أستكمال مسرح مايو 

إنشاء صالة تدريب  -إلطفاء واإلنذار االىل البالون ل

استكمال  -فوق مبنى رضا والقومية مبسرح البالون

رح املرحلة الثانية من عملية احالل وجتديد مس

 حممد عبد الوهاب باالسكندرية  .

 .طويل  بية شاسيهعر 2شراء عدد 
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 لبيت الفىن للمسرح.ا -7
 

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

الزيادة املقرتحة 
من البيت الفىن 

 للمسرح

 املربرات

 السادس

شراء األصول غري 

املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون جنيه  173 مليون جنيه 30 مليون جنيه 24

 143بزيادة قدرها 

مليون جنيه عن 

 التقديرات.

 و مصر والطليعة الستكمال أعمال إنشاء مسرح

نذار ضد أخطار احلريق احلماية املدنية واال

ورش املخازن لوكذلك أعمال الكهرباء العمومية 

 ىحالل وجتديد مسرحاأكتوبر  6املركزية مبدينة 

وأعمال احلماية املدنية واألنذار  الغدوليسيه احلرية 

صالة مسرح احلديقة وتغطية  ضد احلريق والكهرباء

الدولية تغطية دائمة حتى ميكن تشغيل املسرح 

 . طوال العام

 

 مكتبة مصر العامة. -8

 اعتمادات الباب
2016-2017 

 تقديرات  
2017-2018 

الزيادة املقرتحة من 
 مكتبة مصر

 املربرات

 السادس

األصول غري شراء 

املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون  2.4 مليون جنيه 1.9

 جنيه

مليون جنيه بزيادة  3.1

جنيه عن  ألف 700قدرها 

 التقديرات.

شراء سيارة ملتابعة نقل الكتب واملعدات بني 

 .املكتبة الرئيسية وفرعيها

 

 . صندوق مكتبات مصر العامة -9

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

الزيادة املقرتحة من 
 الصندوق

 املربرات

) اخلطة( 
 السادس

شراء األصول 

غري املالية 

 )اإلستثمارات(

ألف جنيه بزيادة  760 ألف جنيه 460 0

ألف جنيه عن  300قدرها 

 التقديرات.

شراء سيارة ملتابعة نقل  تغطية تكاليف

الكتب واملعدات بني املكتبات 

 .اإلقليمية بعضها ببعض
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 القومية. اهليئة العامة لدار الكتب والوثائق  -10
 

 اعتمادات الباب
2016-2017 

 تقديرات  
2017-2018 

 املربرات الزيادة املقرتحة من دار الكتب

 السادس

شراء األصول غري املالية 

 )اإلستثمارات(

جنيه بزيادة قدرها مليون  426.5 مليون جنيه 29.43 مليون جنيه23

مليون جنيه عن  397.07

 التقديرات.

مايو ومبنى دار الكتب ومكتبة  15تطوير مكتبة 

امبابة ومبنى ومطبعة واملخازن باملبيضة وحجرة 

الصوبة ، شراء ماكينات طباعة واالت ماسح ضوئي 

 واسكانرات.

 

 اهليئة  املصرية العامة للكتاب.-11

 اعتمادات الباب
2016-2017 

 ديرات تق 
2017-2018 

 املربرات الزيادة املقرتحة من اهليئة

  ) اخلطة( السادس

 شراء األصول غري املالية )اإلستثمارات(

مليون 12.5

 جنيه

مليون جنيه بزيادة قدرها  17.5 مليون جنيه 16

 مليون جنيه عن التقديرات.1.5

ومكتبة االسرة مشروعات مبنى هيئة الكتاب ومكتبة السويس ومكتبة االسكندرية 

 وتطوير خمازن اهليئة .

 

 .أكادميية الفنونقطاع  -12
 

 اعتمادات    الباب
 2018-م 2017

 تقديرات 
2018-2019 

 املربرات ملقرتحة من األكادمييةالزيادة ا

 السادس

 شراء األصول الغري مالية

 )االستثمارات(

 مليون جنيه بزيادة قدرها 514.15 جنيه مليون113 مليون جنيه94

 مليون جنيه عن التقديرات. 401.15 

الستكمال واإللتزام بالعقد املربم بني األكادميية وجهاز مشروعات 

 .اخلدمة الوطنية ألعمال مدرسة مواد الفنون

للبدء يف تشكيل مشروعي معمل التصوير السينمائي ومتحف الفنون 

 .الشعبية
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 للثقافة. ديوان عام اجمللس األعلى -13
 

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

الزيادة املقرتحة من 
 الديوان العام

 املربرات

 السادس

شراء األصول غري املالية 

 )اإلستثمارات(

مليون جنيه  20.55 مليون جنيه 5.3 مليون جنيه 2

بزيادة قدرها 

مليون جنيه عن 15.25

 التقديرات.

مبنى املركز ومبنى الدقى ولرفع كفاءة مبنى الديوان العام بالكيت كات 

 .تطوير الشعب واللجان الثقافية –جتهيزات أثاث  -بالزمالك املصرى 

 املركز القومى لثقافة الطفل .  -14
 

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

 املربرات الزيادة املقرتحة من املركز

  السادس

شراء األصول غري املالية 

 )اإلستثمارات(

 مليون جنيه1 ألف جنيه 100

مليون جنيه بزيادة 9.05

مليون جنيه عن   8.05قدرها 

 التقديرات.

 .لألطفال بالسيدة زينب إلجراء أعمال تطوير الحديقة الثقافية
 
 

 

 

 .الثقافى اإلنتاجرئاسة قطاع -15
 

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

 املربرات الزيادة املقرتحة من املركز

  السادس

شراء األصول غري املالية 

 )االستثمارات(

 مليون جنيه  7.4 مليون جنيه  4.2

 مليون جنيه بزيادة  38.2

مليون جنيه عن 30.8 قدرها 

 التقديرات.

االحتياجات املطلوبة لرئاسة القطاع واجلهات التابعة حتى تفى 

 له.
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 . 2018/2019مالحظات قطاعات اإلعالم على مشروع خطة العام املاىل  ثانيا:

       ======= 

 .اهليئة الوطنية لإلعالم -1
 اعتمادات بيان

2017-2018 
 تقديرات  

2018-2019 
الزيادة املقرتحة من 

 اهليئة
 املربرات

 الرأمسالية تاالستخداما
 استثمارية( ت)استخداما

 

 مليون جنيه 50

 

 مليون جنيه 226.5

مليون جنيه بزيادة  721

مليون  494.5قدرها 

 جنيه عن التقديرات.

 قروض بنك االستثمار .

 
 .اهليئة الوطنية للصحافة -2

 اعتمادات الباب
2017-2018 

 تقديرات  
2018-2019 

الزيادة املقرتحة من 
 اهليئة

 املربرات

 السادس
األصول غري املالية شراء 

 )اإلستثمارات(

مليون جنيه بزيادة  31 مليون جنيه 8 ألف جنيه 200

مليون جنيه عن 23قدرها 

 التقديرات.

مليون جنيه الستكمال جتهيز املوقع العام للهيئة ومركز  15

 التدريب واملكتبة االلكرتونية.

مليون جنيه لتطوير املقر الرئيسى لوكالة أنباء الشرق  16

 سط.األو
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 .اهليئة العامة لالستعالمات -3

 
 اعتمادات الباب

2017-2018 
 تقديرات  

2018-2019 
الزيادة املقرتحة من 

 اهليئة
 املربرات

 السادس
شراء األصول غري املالية 

 )االستثمارات(

مليون جنيه بزيادة  92 مليون جنيه 25 مليون جنيه 9

مليون جنيه  67قدرها 

 عن التقديرات.

تلبية احتياجات وجتهيزات املكاتب اإلعالمية باخلارج 

القائمة واملقرتح افتتاحها ، وتطوير وجتديد مبنى اهليئة 

 مبدينة نصر وطلعت حرب .
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  هاتوصياترأى اللجنة ورابعا: 

===== 

من خإل  المناقشاو التى وارو فى امتماعاو اللجنة  والمإلحظاو التى أوداها الساول رؤساء ال يئاو رأى اللجنة :  
والةطاعاو ورووو الساول مندواى وةارل التمطيا والمتابعة وا حإلد ا وارى    وما أوداه الساول أع اء اللجنة فى 

امًا   جلكترونيا على الموقع ا لكتروني للوةارل حدوو هذا الشأن    فةد استبان للجنة أن وةارل التمطيا قد وضعت نظ
فيه اشتراطاو  تنفيذ المشروعاو العامة ووةاراو  الدولة وقطاعت ا الممتلفة حتى يتثنى تدوير االعتماواو المالية 

الشتراطاو    الإلةمة لتنفيذ هذه المشروعاو  أو االنت اء من ا وأنه تم جخطار كافة الوةاراو المعنية لإللتزام و ذه ا
وقد تبين للجنة أن بعض الةطاعاو ووةارل الثةافة قد التزمت وتلك االشتراطاو واالرغم من ذلك لم تةم وةارل التمطيا 
وتدوير االعتماواو المالية الإلةمة لن و تلك المشروعاو ومن ا ال يئة العامة لةصور الثةافة والتي تجاوةو  نسق 

ك  ال ا  في المركز الثةافي الةومى " وار األوارا المصرية   واناء عليه  فإن   كذل  %70تنفيذ المشروعاو و ا 
اللجنة تنوه جلى ضرورل جلتزام وةارتى الثةافة والدولة لآلثار   وكذا قطاعاو  ا عإلم الممتلفة باالطإلع على تلك 

 ومن ثم توصى اللجنة مبا يلى:،  االشتراطاو وااللتزام بما ورو في ا 

ليصل    %50بال اب السادأ بنس ة   عتمادات املالية املقرتحة من اهليئة العامة لقصور الثقافةزيادة اال -1
 .  %70مليون جنيه الستامال تنفيذ المشروعات التى بل  معدل تنفيذها نس ة 266.075الم ل   إلى 

بالتنسيق  مع   ية"قيام مسئوىل املركز الثقافى القومى "صندوق متويل  نشاط مشروعات دار األوبرا املصر  -2
مسئول  وزارة التخطيط لتدبير االعتمادات المالية الالزمة لالنتهاء من  تنفيذ مشروعات س إقامة واحة الثقافة 

مسرح المنصورةس ط قًا لألولويات وةما يتوافق مع ما حددته  -المركز الثقاف  التعليمى   -أكتوةر   6بمدينة 
 لمشروعات.وزارة التخطيط من اشتراطات لتمويل ا

، لتصل الى م ل   %70بنس ة  زيادة االعتمادات املالية لصندوق  التنمية الثقافية بالباب السادس -3
من إيرادات  صندوق تمويل  %10مليون جنيه لسد العجز الناتج عن توقف تحصيل نس ة الوو  25.857.3

 المتاحف  واآلثار والتى تم ضمها لوزارة الدولة لآلثار.
الستامال تنفيذ إنشاء مكت ات  جنيه  ملكتبات مصر العامة65.000.000ت املالية مببلغ ازيادة االعتماد -4

 أسوان ، قنا ، عزةة ال رج بدمياط.
من إجمالى م ل   %25للطفل بنس ة  الثقايفزيادة االعتمادات املالية املخصصة للباب السادس للمركز  -5

 الثقافية لألطفال بالسيدة زينب.جنيه الستامال مشروع تطوير الحديقة 14.364.000
لتصل إلى   %50بال اب السادأ  بنس ة  زيادة االعتمادات املالية املخصصة لقطاع شئون  اإلنتاج الثقافى -6

 جنيه  للوفاء باالحتياجات المطلوةة لرئاسة القطاع والجهات التابعة له. 15.400.000
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 32اكم ديون الهيئة لدى بنك االستثمار القومى بلغت فإنه نظرًا لتر فيما يتعلق باهليئة الوطنية لإلعالم   -7
مليار  جنيه األمر الذى شكل  عائقًا وتحديًا ك يرًا أمام قدرة الهيئة الوطنية لإلعالم فى وضع الخطط الالزمة 

بسرعة عقد اجتماعات مستمرة يمثل فيها السيد رئيس مجلس فإن اللجنة توصى  لتطوير ماس يرو سابقا ،
رتى التخطيط والمالية وةنك االستثمار القومى وممثلين عن الهيئة الوطنية لإلعالم لوضع حلول الوزراء ووزا

 عاجلة وناجزة إلنهاء مشكلة الديون بصفة نهائية.
فى ال اب السادأ سشراء األصول غير   زيادة االعتمادات املالية  املخصصة  للهيئة   الوطنية للصحافة -8

الستامال تجهيز الموقع العام للهيئة ومركز التدريب والمكت ة اإللاترونية     %50االستثمارات بنس ة  –المالية 
 وتطوير المقر الرئيسى لوكالة أن اء الشرق األوسط.

ف  ال اب السادأس شراء األصول غير  املخصصة للهيئة العامة لالستعالماتاملالية  عتماداتالزيادة ا -9
نيه لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات وال حوث وش كة االنترنت ج 67.000.000المالية_ االستثماراتس بم ل  

ونظام الفيديو كونفرانس ، وشراء اآلالت واألجهزة الالزمة لحفظ أفالم التراث القومى الوثائقى للدولة ، باإلضافة 
ر الى تجديد م نى الهيئة وطلعت حرب.، وكذلك استامال إنشاء مجمع إعالم أبو سم ل وطنطا وأسوان ودمنهو 

 ودمياط وسوهاج والمنصورة  ومجمع إعالم الفرافرة.
 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق اإلحرتام.

 رئيس اللجنة 

 أسامة هيكل
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مشروع خطة التنمية االقتصادية فى شأن  توصيات جلنة السياحة والطريان املدنى - 13
 2018/2019 واالجتماعية للعام املاىل

 وووووووو
 وةارل السياحة: -أوالً 

تحقيق  ، مما حال دون بشكل ك ير تعرد ألحداث وأزمات كثيرة أثرت عليه إن قطاع السياحة فى مصر
طاع السياحة بالشكل هتمام بقالاستمرار ا ى ومن الضرور  ،األهداف المأمولة والمطلوةة فى دفع عجلة التنمية االقتصادية

هم مصادر العملة االجن ية لالقتصاد أ و  ىالقومم روافد الدخل أهحد أالسياحة دوما ف ،يليق بحجمه ىوالمستوى الذ
على قمة  االقتصادية واالجتماعيةخطة التنمية الدولة فى  أن تضع، ويتطلب النهود بالقطاع السياح  المصري 

المشروعات التنموية والقومية لجذب المزيد من ب االهتمام وذلك من خاللأولوياتها النهود بالقطاع السياحى، 
واستغالل كافة المقومات السياحية وتوفير ال نية األساسية  ،تنويع وزيادة المنتج السياحى، و ياحيةاالستثمارات الس

، وتحفيز ألسواق الناشئة، والسوق العرةيةوروةية واواق السياحية األس، والتحر  فى مختلف األللمشروعات السياحية
 ستمرار تحفيز الطيران العارد.او  ةاألسواق المستهدفالطيران من خالل دعم الطيران المنتظم منخفل التااليف فى 

، من أجل النهود بالقطاع السياحىالسيد رئيس الجمهورية  بالدور الذي قام واليزال يقوم به وتشيد اللجنة
قتراح التشريعات الالزمة للنهود باألنشطة السياحية، او تضافر الجهود، فى هذا الصدد على ضرورة  وتؤكد اللجنة

 فى تنفيذ خطط التنمية السياحية.  الوزارات المختلفة بين ليات المناس ة للتنسيقووضع اآل

 ويوان عام الوةارل:

رالخطة االستثمارية  للعام مقترح تقديرات ال اب السادأ وقد ت ين للجنة بأن قطاع التخطيط بالوزارة قام بإعداد 
 30والمشروعات السياحية الواردة من المحافظات بم ل  رعلى أساأ احتياجات الوزارة التقديرية  2018/2019المالى 

  مشروعات رئيسية تتمثل فيما يلى سمشروع إحالل وتجديد المكاتب الداخلية بم ل  6مليون جنيه  لعدد ر
جنيه ،  3,800,000جنيه ، مشروع تطوير وتحسين األماكن السياحية بش ه جزيرة سيناء بم ل  ر 2,150,000ر

ومشروع تطوير  جنيه ، 11,950,000ين األماكن السياحية بالمحافظات بجنوب الصعيد بم ل  رمشروع تطوير وتحس
جنيه ، مشروع استامال تطوير مركز المعلومات بم ل   9,900,000وتحسين األماكن السياحية بالمحافظات األخرى ر

 جنيه س. 500,000جنيه ، مشروع دعم الخدمات السياحية بم ل  ر 2,000,000ر
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  6مليون جنيه  موزعة على عدد ر 25ن وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى اعتمدت م ل  رإال أ
مشروعات فقط، وقد الحظت اللجنة اغفال بعل المحافظات التى تحتاج إلى مشروعات تحسين األماكن السياحية 

 خدمات السياحية.على س يل المثال ال الحصر محافظة اإلسكندرية، باإلضافة إلى مشروعات دعم ال

؛ بالتأكيد على ضرورة توفير المقترحات المالية الالزمة للمشروعات الخاصة وتوحى اللجنة فى هذا الصدو
 بتحسين األماكن السياحية، ودعم الخدمات السياحية.

 وةارل الطيران المدنى: -ثانياً 

الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولى اهتمام متزايد نحو استمرار العمل على تطوير وتحديث قطاع الطيران  إن
المدنى وتعزيز قدراته نظًرا لدور هذا القطاع المهم فى زيادة حركة السفر والسياحة بما يساهم فى دعم االقتصاد 

 الوطنى .

ن المطارات وتأهيل الاوادر العاملة وفًقا ألحدث التقنيات مما يتطلب استمرار العمل على تطوير منظومة تأمي
فى هذا المجال، باإلضافة إلى تطوير المطارات بما يسهم فى رفع قدراتها على استيعاب المزيد من حركة الركاب 
وتوفير خدمة متميزة لهم، ووضع الخطط التى تتضمن تحديث وتطوير الممرات وصاالت السفر وتحديث ال نية 

 ية لرادارات المالحة الجوية، وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراق ة وفًقا لإلمكانات المتاحة.األساس

 توحياو اللجنة:

 .بما يكفل تأمين الطائرات والركابضرورة االستمرار فى تحديث قواعد ونظم سالمة وأمن الطيران المدنى  -
دنى وتوفير االحتاا  الالزم لنقل الخ رة العالمية للعمالة تنفيذ برامج تدري ية وتأهيلية على أعمال الطيران الم -

لوصول الطائرات الجديدة التى ستنضم لألسطول الجوى المتخصصة وصواًل للمستويات العالمية استعداًدا 
 .المدنى

تحديث معامل فحا حوادث ووقائع الطائرات وتزويدها بالتقنيات والوسائل الحديثة الالزمة ألداء اإلدارة  -
 المركزية لحوادث الطائرات.

 العمل على تحديث أسطول طائرات مصر للطيران بصفة مستمرة. -
المراق ة الجوية نظًرا ألهمية ذلك وارت اطه بمتطل ات أمن وسالمة المالحة تحديث ال نية األساسية لرادارات  -

 الجوية.
صديقة لل يئة على غرار ما تم تط يقه العمل على الحد من التأثيرات على ال يئة بتحويل المطارات إلى مطارات  -

 بمطار برج العرب.
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 -والتي من ا:سرعة االنتهاء من المشروعات االستراتيجية الت  تت نى الدولة تنفيذها ف  جنوب سيناء  -
 إحالل وتجديد نظام اإلنذار اآلل  واإلطفاء التلقائى لمحطات الرادار األمريك .   -أ

 اطية.إنشاء ش كة أقمار صناعية احتي -ب
 شراء أجهزة تلوث هواء بمحطة دهب. -ج
   بمطار شرم الشيخ وتعزيز المنظومة األمنية به.2توسعة م نى الركاب رقم ر  -د

 أعمال إحالل نظام الاابالت وعمل دائرة أرضى للممر المساعد بمطار طابا.  -ه
 

 :ال يئة العامة لةرحاو الجوية
 

 2018/2019، فقد جاءت تقديرات العام المالى ا ستثمارية(بالنسبة للباب الساوس  المطة 
جنيه ، وقد  24,000,000م ل  وقدره ر 2017/2018جنيه ، فى حين كانت اعتمادات العام المالى  50,000,000ر

مليون جنيه  لتنفيذ منظومة تطوير 150,000,000طال ت الهيئة بتعديل االعتماد المخصا بهذا ال اب ليصل إلى ر
 اد الجوية.األرص

ف اإلشارة إلى اجتماع السيد المهندأ رئيس مجلس الوزراء بالسيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  
خاصة محافظات االسكندرية وال حيرة وال حر  2015لألرصاد الجوية، نظًرا للسيول التى ضرةت محافظات مصر عام 

اد الجوية لقياأ كمية األمطار المتوقعة فى حالة حدوث سيول األحمر، فقد تم االتفاق على تطوير منظومة األرص
 مستق اًل وتطوير المطارات المدنية والعسكرية.

تاليفات للسيد رئيس مجلس الوزراء بتطوير  7/11/2015وفى هذا الصدد أصدر السيد رئيس الجمهورية فى  
 الدفاع. منظومة األرصاد الجوية بقيمة رمائة مليون جنيه  بالتنسيق مع وزارة

وقد تم تشكيل لجان فنية بالتعاون بين الهيئة العامة لألرصاد الجوية ووزارة الدفاع لتحديد األجهزة لتطوير 
منظومة األرصاد الجوية، وقامت وزارة الدفاع بطرح هذه األجهزة محلًيا وخارجًيا، وتمت ممارسة الشركات المتقدمة 

 مليون جنيه مصرى .  181,615ل  ر واختيار أفضل العرود المقدمة بقيمة إجمالية تقدر بم 

وفى هذا الصدو توحى اللجنة وزياول الممصص ل ذا الباب لتلبية احتياماو ال يئة الستكما  منظومة تطوير 
 األرحاو الجوية على الن و التالى :

   مليون جنيه مصرى.94,165  رادار طقس حديثه بم ل  وقدره ر3شراء عدد ر -
   مليون جنيه مصرى. 30,155  محطة أرصاد سطحية آلية بم ل  وقدره ر30ر شراء عدد -
    مليون جنيه مصرى.57,295شراء حاسب آلى فائق السرعة بم ل  وقدره ر -
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 املستدامة متوسطة املدىجلنة الشئون الصحية عن خطة التنمية  توصيات - 15
 (2018/2019لعام )

 ــــــــ

 -مقدمـة: 
باهتموام الدولوة التو  أكودت أن تووفير الرعايوة الصوحية للموواطنين اسوتحقاقًا دسوتوريًا، يحظى قطاع الصوحة 

ويتضا ذلك من خوالل تخصويا نسو ة مون االنفواق الحكووم  للصوحة ط قوًا لموا حودده الدسوتور، تتصواعد 
ة توودريجيًا حتووى تتفووق مووع المعوودالت العالميووة ، وذلوووك فوو  ضوووء التوزيووع الجغرافوو  الجديوود باآلليووات الافيلووو

بإضافة مرافق ط ية جديودة، ليكوون عودد األسورة فو  المستشوفيات والوحودات الصوحية بالنسو ة لعودد السوكان 
متوافقًا مع مستويات الدول المتقدمة، وذلك بتحديث هذه المرافق وإمدادهوا بأحدث ما هو موجود ف  العوالم 

ميووة والمراكووز العالجيووة موون تجهيووزات وذلووك موون خووالل خطووة طموحووه لتطوووير وتحووديث المستشووفيات الحكو 
 بمختلف أنحاء مصور.

 :قطاع الصحة
يتضووومن خووودمات المستشوووفيات والعيوووادات الخارجيوووة، خووودمات المستشوووفيات المتخصصوووة، خووودمات  

 0المراكز الط ية ومراكز األمومة، خدمات الصحة العامة، ال حوث والتطوير ف  مجال الشئون الصحية 

 2018/2019الموازنرة الاامرة للسرنة الماليرة بلغ االعتماد لقطاع الصحة بمشرروع  •
 مليار جنيه. 61.8نحو 

 .2017/2018مليار جنيه بموازنة السنة المالية  54.9مقابل مبلغ  •

 مليار جنيه. 7بزيادة بلغت نحو   •
 بها: دما وروأهم  

 :الباب األول: األجور وتعويضات العاملني
العوواملين بقطوواع الصووحة بمشووروع الموازنووة للسوونة الماليووة ت لوو  تقووديرات ال وواب األول: األجووور وتعويضووات 

مليووووار جنيووووه بموازنووووة السوووونة الماليووووة  29,399مليووووار جنيووووه، مقابوووول نحووووو  31,600نحووووو  2018/2019
  .7%مليار جنيه ر 2,201، بزيادة قدرها 2017/2018
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 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية:الباب الرابع: 
ل وووووان األطفوووووال نحوووووو مليوووووار جنيوووووه بمشوووووروع موازنوووووة السووووونة الماليوووووة بلغوووووت تقوووووديرات دعوووووم األدويوووووة وأ •

 .2017/2018، ف  حدود االعتماد المدرج لذات الغرد بموازنة السنة المالية 2018/2019
 

 2018/2019ت لو  تقوديرات نفقوات عوالج الموواطنين علووى نفقوة الدولوة بمشوروع الموازنوة للسونة الماليووة  •
، 2017/2018مليوووار جنيوووه بموازنوووة السووونة الماليوووة  4.637و مليوووار جنيوووه، مقابووول نحووو 5.137نحوووو 

  .10.8%مليون جنيه ر 500بزيادة قدرها 
 

بلغووت تقووديرات ال وورامج الخاصووة بالتووأمين الصوووحى لمختلووف الفئووات بمشووروع موازنووة السوونة الماليوووة  •
مليووار جنيووه بموازنووة السوونة الماليووة  2.828مليووار جنيووه، مقابوول نحووو  2.341نحووو  2018/2019
 مليون جنيه. 487، بعجز قدره نحو 2017/2018

 تنقسم على النحو التالي:

مليوووووون جنيوووووه لووووودعم التوووووأمين الصوووووحى علوووووى الطوووووالب بمشوووووروع موازنوووووة السووووونة الماليوووووة  334  -    
جنيووه سوونويا لاوول طالووب،  15مليووون طالووب بواقووع 22.3وذلووك لعوودد ي لوو  نحووو  2018/2019
مليووون  4أي بزيووادة قوودرها  2017/2018الماليووة مليووون جنيووه فووى موازنووة السوونة  330مقابوول 
 % . 1جنيه ر

بواقوووع  2018/2019مليوووون جنيوووه لووودعم المووورأة المعيلوووة بمشوووروع موازنوووة السووونة الماليوووة  165   -    
مليوووون جنيوووه فووو  موازنوووة السووونة الماليوووة 166جنيوووه سووونويا لاووول امووورأة معيلوووة، مقابووول م لووو   200

 أي بعجز قدره مليون جنيه. 2017/2018

مليووون جنيووه دعووم التووأمين الصووحى علووى األطفووال دون السوون المدرسووى بمشووروع موازنووة  232   -    
جنيه سنويا لال طفل، ف  حدود االعتماد المدرج لوذات  15بواقع  2018/2019السنة المالية 

 .2017/2018الغرد بموازنة السنة المالية 
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ين بمشوووووروع موازنوووووة السووووونة الماليوووووة مليوووووون جنيوووووه دعوووووم التوووووأمين الصوووووحى علوووووى الفالحووووو 110  -    
مليووون جنيووه بموازنووة السوونة الماليووة  100مقابوول نحووو  جنيووه سوونويا، 200بواقووع  2018/2019
 مليون جنيه. 10، بزيادة قدرها 2017/2018

 1.5نحووو  2018/2019دعووم التووأمين الصووحى لغيوور القووادرين بمشووروع موازنووة السوونة الماليووة    -   
، بعجووز قوودره 2017/2018مليووار جنيووه فوو  موازنووة السوونة الماليووة  2 مليووار جنيووه، مقابوول م لوو 

 % .  25مليون جنيه ر 500

 :املؤسسة العالجية

مليوووون جنيوووه بمشوووروع  22.230بلغوووت تقوووديرات دعوووم العوووالج المجوووان  بالمؤسسوووة العالجيوووة نحوووو  
، 2017/2018يوة مليون جنيه فو  السونة المال 19.437، مقابل م ل  2018/2019موازنة السنة المالية 

 مليون جنيه. 2.793بزيادة قدرها 

 مديريات الشئون الصحية باحملافظات:

مليوار جنيوه بمشوروع موازنوة  24.467بلغت اعتمادات مديريات الشوئون الصوحية بالمحافظوات نحوو 
، بزيووادة 2017/2018مليووار جنيووه بموازنووة السوونة الماليووة  23.130، مقابوول 2018/2019السوونة الماليووة 

 مليار جنيه. 1.337 قدرها

 :بند الصيانة

مليوون  334بل  االعتماد المقدر ل ند نفقات الصيانة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظوات بنحوو  
مليوووون جنيوووه فووو  موازنوووة السووونة  244.277، مقابووول م لووو  2018/2019جنيوووه فووو  موازنوووة السووونة الماليوووة 

 مليون جنيه.  110بزيادة قدرها  2017/2018المالية 

 

الموجهررة  المباشررةانخفرا  نسربة مجمررالي المقردر مرم االعتمرادات لجنرة ال الحظرتوقرد 

للسررنة الماليررة  4.3لقطرراع الصررحة مقارنررة بالمقرردر مررم جملررة المصررروفات الررى نحررو 

 .2017/2018للسنة المالية  4.5مقابل  2018/2019
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 :توصيات اللجنة
بوالتزام الدولوة بتخصويا نسو ة ال تقول عون   من الدستور والت  تقض  18ضرورة االلتزام بالمادة ر -

من الناتج القوم  اإلجمال  لقطاع الصحة مع مراعاة احتساب هذه النس ة من النواتج المحلوى  3%
 تريليون جنيه. 5.25والذي بل  نحو  2018/2019اإلجمال  للسنة المالية 

ليوار جنيوه تخصوا م 1,5زيادة ال اب األول راألجوور وتعويضوات العواملين  لقطواع الصوحة بنحوو  -
ل نوود التعاقوود مووع االخصووائيين واالستشوواريين وذلووك لسوود العجووز الشووديد فوو  هووذه الفئووة موون األط وواء، 

 مليار جنيه.31,6مليار جنيه بدال من 33,1ليص ا اجمال  ال اب األول 
 5مليوار جنيوه بودال مون  9ضرورة زيادة االعتماد المخصا ل ند العالج على نفقة الدولة ليص ا   -

 140ر جنيه، وذلك الرتفاع تالفة العالج سوعلى س يل المثال بند الغسيل الالوي كانت التالفوة مليا
جنيوهس، لوذا فوان الزيوادة ال تتماشوى موع  400جنيه ثم أصو حت االن  200جنيه للجلسة وزادت الى 

 ارتفاع بند تالفة الغسيل الالوي فقط.
مليوار  1.5مليوار جنيوه بودال مون  2.5ل نحوو زيادة اعتماد دعم التأمين الصح  لغير القادرين ليصو -

 جنيه.
مليوار جنيوه بودال مون مليوار جنيوه، حيوث أن  4زيادة اعتماد دعم االدوية وأل ان االطفال ليصل الى  -

مليووار جنيووه سوونويا لسوود احتياجاتهووا موون ادويووة األورام فقووط، ويخصووا  2وزارة الصووحة تحتوواج الووى 
 دوية لشركات قطاع االعمال.منهم مليار جنيه لسد جزء من مديونيات اال

مليووون  7توووفير االعتمووادات الالزمووة لوودعم العووالج المجووان  بالمؤسسووة العالجيووة بزيووادة قوودرها نحووو  -
 مليون جنيه.22,230مليون جنيه بدال من  29,230جنيه، ليص ا 

مليوووار جنيوووه لتصووو ا  24.467زيوووادة اعتمووواد موازنوووة موووديريات الشوووئون الصوووحية بالمحافظوووات مووون  -
مليار جنيه، لسد المديونيات المتعلقة عليها لصالا شوركات  2مليار جنيه، بزيادة قدرها   26,467
 االدوية. 

بنوود الصوويانة  الخوووار بمووديريات الشووئون الصوووحية  -زيووادة ال وواب الثوووان  رشووراء السوولع والخووودمات  -
التو  مليون جنيه ليصل الى مليار ونصف جنيه، وذلوك لصويانة االنشواءات  334بالمحافظات من 

قاموووت بهوووا وزارة الصوووحة، وصووويانة اآلالت والمعووودات وكوووذا بنووود االمووون والنظافوووة المتمثووول فووو  لجووووء 
الجهات الى التعاقد موع شوركات لألمون والنظافوة نظورا لعودم وجوود تعيينوات تفو  لهوذا الغورد، ولوذا 

 فان هذا الم ل  المعتمد ال يكف  لسد احتياجات هذه ال نود.
 مليون جنيه. 100ن وتنظيم االسرة بوزارة الصحة والسكان بم ل  زيادة اعتماد قطاع السكا -
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 املبالغ التفصيلية لتوصيات جلنة الشئون الصحية 

 2018/2019مبشروع موازنة السنة املالية 

 
 مليار جنيه 1.5               قطاع الصحة)التااقدات( األجور وتاويضات الاامليم 

 مليار جنيه 4                          الاالج على نفقة الدولة

 مليار جنيه  1                        دعم التأميم الصحي لغير القادريم

 مليار جنيه  3                        دعم االدوية وألبام األطفال

 جنيه يارمل  2                                 مديريات الشئوم الصحية بالمحافظاتموازنة 

 مليار جنيه       1.166     الشئوم الصحية ة( بمديرياتبند الصيانالسلع والخدمات )شراء 

 مليوم جنيه     100                           قطاع السكام وتنظيم االسرة بوزارة الصحة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      

 مليار جنيه   12,766                        االمجــــــايل                            

 

وتــرى اللجنــة ضــرورل ةيــاول النفةــاو المطلــوب ةياوت ــا وتــدوير مصــاور تمويل ــا مــن خــإل  االعتمــاواو 
ال يئاو االقتصـاوية لصـالح قطـاع الصـ ة  الموم ة لبند الدعاية واالعإلن  وترشيد الدعم المومه الى 
 وذلك بالتعاون مع لجنة المطة والمواةنة بمجلس النواب.

وانت ت اللجنة بإمماع اآلراء جلى انـه فـي حالـة عـدم األخـذ بمـا انت ـت جليـه مـن توحـياو فإن ـا سـوف 
 تنت ـــي جلـــى رفـــض مشـــروع المواةنـــة العامـــة للدولـــة فيمـــا يمـــص الةطـــاع الصـــ ي للســـنة الماليـــة

2018/2019. 

 رئيس اللجنــــــة             
 

  أ.د. حممد العمارى             
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 بشأن مقرتح خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية توصيـات جلنة النقل واملواصالت - 15
 2018/2019السنة املالية  عن

 ــــــــ
 2021/2022- 2018/2019بشأن مقرتح اخلطة متوسطة املدى للتنمية املستدامة 

 2019/  2018وعامها األول 
 ومديريات الطرق باحملافظات فيما خيص قطاعات وزارة النقل وقناة السويس •

من الالئحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بدراسة مشروعات قوانين  150الى  146بناًء على احكام نصور المواد من    
من الالئحة الداخلية بشان اختصار اللجان النوعية بالمجلس ومنها لجنة  44الخطة والموازنة، وإعمااًل  لحكم المادة 

س عة من خالل  2018/2019ة االقتصادية واالجتماعية لعام استعرضت اللجنة خطة التنميالنقل والمواصالت ،
، ناقشت خاللها مقترح الخطة مع الهيئات 2018 من مايو سنة 6من ابريل و 24و 23و 22ف  اجتماعات عقدتها 

 وانتهت إلى ما يل :والجهات القائمة على كافة قطاعات وزارة النقل ، وقناة السويس والشركات التابعة لها، 
 

 قطـــــــاعات وزارة النقــــل أوال :
 مضمون خطة التنمية املستدامة لقطاعات وزارة النقل:

توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرت ط ارت اطًا جوهريًا مع متطل ات التنمية  2030تستهدف رلية مصر 
 نقل على المستويين اإلقليمى والدولى.االقتصادية واالجتماعية القومية المستق لية، وفى ذات الوقت يدعم دور ال

  -على عدل م اور تنموية  وهى: 2018/2019وقد ارتكزو خطة التنمية المستدامة عن العام المالى 
 تحقيق التوازن والتاامل بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائا المنظمة لذلك. •

وةما يحقق االستخدام األمثل من إمكانيات  االهتمام بالنقل متعدد الوسائط لتخفيف العبء عن ش كة الطرق، •
 لال وسيلة نقل.

تفعيل دور قطاع السكك الحديدية وزيادة مشاركته ف  نقل ال ضائع، حيث تقل نس ة مساهمته حاليًا ف  حركة  •
 .%4النقليات عن 

 من نقل ال ضائع. %5تشجيع النقل النهرى، حيث يساهم حاليًا بنس ة متواضعة  •

للنقل ال حرى لتأثيره القوى على حركة التجارة الدولية، وكذلك دور النقل الجوى ف  تنشيط  تدعيم الدور الحيوى  •
 انتقاالت األفراد والحركة السياحية الوافدة.
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حتمية التوسع ف  ش كات النقل وخدمات المرافق لتصل إلى مناطق التنمية العمرانية الجديدة وذلك على امتداد  •
 هدفة الجارى تخطيطها، سواء المحاور الطولية أو العرضية.محاور التنمية القائمة والمست

الحاجة إلى إعادة هيكلة الهيئات والقطاعات التابعة بما يكفل النهود بمستوى األداء مع تأهيل وتدريب  •
 العاملين لتحسين الافاءة المهنية.

  .p.p.pع القطاع العامرمشاركته م تتعزيز مشاركة القطاع الخار ف  تطوير منظومة النقل، وتفعيل اتفاقيا •

مثل وزارات  -غير وزارة النقل -الفصل بين اختصاصات الجهات الرسمية المتعددة المؤثرة على نشاط القطاع •
والتنسيق فيما بينها على النحو الذى يضمن انسياب  -الموارد المائية والري واالستثمار وال يئة والدفاع والمحليات

 المقدمة.حركة النقل واالرتقاء بالخدمات 

 تحقيق مستويات عالية من األمان ف  قطاع النقل، واالهتمام بجودة وكفاءة مستويات األمان للمسافرين. •

 : 1820/2019ومن أهم مست دفاو قطاع النةل فى جطار خطة التنمية المستدامة للعام المالى
مقارنة  2018/2019ف  العام األول من الخطة  %4,1زيادة معدل نمو قطاع النقل والتخزين ليصل إلى  •

وةحيث ترتفع  2021/2022بحلول عام  %7,5، ويرتفع ليصل إلى 2017/2018عام  %3,2بمعدل نمو 
عام %4,4إلى  2018/2019عام  %3,6مساهمة القطاع ف  النمو االقتصادي المستهدف من 

2021/2022. 
  2018/2019رعامة، وخاصة  لقطاع النقل وةحيث تصل ف  العام األول رإعطاء دفعة لالستثمارات الالية   •

 %57من االستثمارات الالية ، وتمثل االستثمارات العامة منها نس ة  8,2مليار جنيه رتشكل  77إلى حوال  
 قية.مليار جنيه  ف  حين تشكل االستثمارات الخاصة النس ة المت  43,6ر

الحكومى والهيئات االقتصادية  خالل  الجهازرتنفيذ برامج تنمية قطاع النقل بوزارة النقل والجهات التابعة لها  •
منها. منها برنامج  %58مليار جنيه، حيث تشكل االستثمارات  40,7حوالى  2018/2019العام المالى 

التالفة الالية لاافة ال رامج وةنس ة ت ل   تطوير ش كة السكك الحديدية الذى يستحوذ على النصيب األك ر من
 .%21، ويليه توسعة ش كة مترو االنفاق بنس ة 33%

على الرغم من توافق اللجنة مع مرتازات ومستهدفات الخطة لقطاع النقل بصفة عامة اال انه من وقد رأت اللجنة انه 
األهداف والركائز الزالت اقل بكثير من المقترح من الوضوح ان المخصصات المالية لتنفيذ المشروعات الت  تحقق تلك 

الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل مما سيترتب عليه توقف العديد من المشروعات الهامة والرئيسية، وكذلك االخالل 
على إيرادات  واءيؤثر بالسلب سس، االمر الذى لت  ابرمتها تلك الهيئات والجهاتبااللتزامات التعاقدية المحلية والدولية ا

اتيجيات ، بما ينعكس بشكل كلى على خطط واستر ت تنفيذ مشروعات الهيئات الخدمية، او معدالالهيئات االقتصادية
 .التطوير لقطاع النقل
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تدعيم المخصصات المالية للخطة االستثمارية للعديد من  من اجل ذلك توصى اللجنة بشكل عام بضرورة
وعلى األخا منها الهيئة العامة للطرق والا ارى والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة  الهيئات التابعة لوزارة النقل

القومية لالنفاق  وهيئة موانئ ال حر األحمر والهيئة العامة لسالمة المالحة ال حرية والهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك 
 ف  التنفيذ  وفق ال رامج الزمنية الموضوعة لها. لاى تتمكن تلك الهيئات من تنفيذ المشروعات  الت  لها أولوية 

وقد تدارست اللجنة الخطة االستثمارية لمختلف الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل وانتهت الى توصيات بشان كاًل 
 -وذلك على الن و االتى:منها، 

 اجلهــــاز اإلداري : -1

 -وذلك على الن و االتى:  وويوان النةل الب رى   العامةارل النةل كإل من الديوان يشمل الج اة االوارى لو 

 أ ـ ديـوان عـام وزارة النقل:
 م مون المطة االستثمارية:

وذلك بالتفصيل ألف جنيه جميعها مخصصة لمشروعات استامال،  950إجمال  ما تم تخصيصه للديوان م ل  
 للمشروعاو االتي:

 ألف جنيه. 40االزمات بم ل   ةمركز إدار  -1
 ألف جنيه. 900سالمة النقل بالسكة الحديد المنشأة حديثًا بم ل  وحدة  -2
 األف جنيه. 10بروتوكول التعاون مع وزارة االتصاالت بم ل   -3

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:
، وةالتال  توصى اللجنة باعتماد ها مع المشروعات المقترح تنفيذهاترى اللجنة كفاية المخصصات المقررة للديوان وتناس 

 الم ال  المخصصة لديوان عام وزارة النقل فى الخطة االستثمارية لهذا العام. 

 ب ـ ديوان النقل البحرى:
 م مون المطة االستثمارية:

مليون جنيه جميعها مخصصة لمشروع وحيد الحالل وتجديد تطوير مركز 1إجمال  ماتم تخصيصه للديوان م ل  
 .المعلومات

 
 * رأى اللجنة وتوحيات ا:

، وةالتال  توصى اللجنة باعتماد ها مع المشروعات المقترح تنفيذهاترى اللجنة كفاية المخصصات المقررة للديوان وتناس 
 الم ال  المخصصة لديوان النقل ال حرى فى الخطة االستثمارية لهذا العام.  
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 اهليئات اخلدميــــة: -2

مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق  تشمل الهيئات الخدمية التابعة لوزارة النقل كال من الهيئة العامة لتخطيط 
والا ارى والنقل ال رى، والهيئة العامة للنقل النهرى، والهيئة القومية لالنفاق، والمعهد القومى للنقل، والهيئة المصرية 

 .لسالمة المالحة ال حرية
مليون جنية مشروعات جديدة،  481مليار جنية، منها م ل   16.709.500  المقترح لهذه الهيئات م ل  بل  إجمال 

وقد ماءو مليون جنية مشروعات إحالل وتجديد،  184.500مليار جنية مشروعات استامال، وم ل   16.044وم ل  
 مصاور تمويل تلك المشروعاو كاآلتى:

 مليار جنية. 14.365.500 ى من الخزانة العامة  بإجمالى م ل  مصادر تمويل محلية رتمويل محلى وأجن -
مليون جنية منا من منظمات  44مليار جنية، قرود خارجية، وم ل   2.300مصادر تمويل أجن ى ع ارة عن م ل   -

 دولية.

 على الن و االتى:كله وذلك 

 أ ـ اهليئة العامة لتخطيط مشروعات النقل:
 م مون المطة االستثمارية:

روعات استامال من تمويل محلى مليون جنية جميعها مخصصة لثالثة مش 165إجمال  ما تم تخصيصه للهيئة م ل  
 وذلك وتفصيل المشروعاو اآلتى: ،فقط

 مليون جنية. 101.500بم ل  رئاسة الجمهورية  -ت إليكترونيةش كة اتصاال -1
 مليون جنية. 50بم ل  مشروعات تابعة لوزارة الدفاع  -2
 مليون جنية. 13.500م ل  دراسات النقل القوم  وخطوط مترو األنفاق بتحديث  -3

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:

، وةالتال  توصى اللجنة باعتماد ها مع المشروعات المقترح تنفيذهاترى اللجنة كفاية المخصصات المقررة للهيئة وتناس 
 الم ال  المخصصة للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل فى الخطة االستثمارية لهذا العام.  

 ب ـ اهليئة العامة للطرق والكبارى والنقل الربى:
 م مون المطة االستثمارية:

االستثمارية، ف  حين ان إجمال  ما تم مليار جنيه لتنفيذ مشروعات خطتها  16اقترحت الهيئة ان يخصا لها م ل  
مليون جنية، ومشروعات  371مليار جنية منها مشروعات جديدة بم ل   8.200للهيئة من وزارة التخطيط م ل   تخصيصه

 مليون جنية. 43.500مليار جنية ومشروعات إحالل وتجديد بم ل   7.785.500استامال بم ل  
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 مشروعات الهيئة كاآلتى:وجاءت مصادر تمويل المخصصات لتنفيذ 
 مليار جنية. 8إجمال  مصادر التمويل المحلى رخزانة عامة  م ل   -
 مليون جنية. 200إجمال  التمويل األجن   رقرود خارجية  م ل   -

 وذلك كله لتنفيذ المشروعات اآلتية:
 مليون جنيه. 400إستامال ك ارى على النيل بم ل   -1
 ليون جنيه.م 288.5ك ارى جديده على النيل بم ل   -2
 مليون جنيه. 145إنشاء ك ارى علوية بم ل   -3
 مليون جنيه. 135إستامال ك ارى علوية بم ل   -4
 مليون جنيه. 140محور كوةرى عدلى منصور على النيل بم ل   -5
 مليون جنيه. 43.5إحالل وتجديد الا ارى الضعيفة بم ل   -6
 ر جنيه.مليا 2.400استامال المرحلة األولى من المشروع القومى بم ل   -7
 مليار جنيه. 3.100المرحلة الثالثة من المشروع القومى بم ل   -8
 مليار جنيه. 1.468مشروعات االستامال للطرق بم ل   -9

 مليون جنيه. 80المشروعات الجديدة للطرق بم ل   -10

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:
يها وةخاصة المشروع القومى الموكلة التثنى اللجنة على ما تقوم به الهيئة من مجهودات ف  تنفيذ كافة المشروعات 

هم االدوار المنوطة بمنظومة النقل داخل أترى اللجنة أن الهيئة العامة للطرق والا ارى والنقل ال رى تقوم ب، و للطرق 
، كما ت ين للجنة الجمهورية وذلك نظرا لاون النقل ال رى يتم االعتماد عليه بشكل رئيسى فى نقل اغلب الركاب وال ضائع

 . 2017/2018ارتفاع معدالت تنقيذ الهيئة لاافة المشروعات الت  تضمنتها خطة العام المالى الماضى ر

المقرة بضرورة تدعيم المخصصات المقترحة لهيئة الطرق والا ارى لتنفيذ مشروعاتها  وناء على ذلك توحى اللجنة 
 -وذلك من خإل :، للعام المالى الحال 

استغالل االراضى على جان   اى طريق يتم انشائه لصالا دعم مشروعات الهيئة تخصيا نس ة من حصيلة  -1
 القومية للطرق والا ارى والنقل ال رى.

، حيث ان الم ل  المخصا مليار جنيه 2على النيل لتصل الى زيادة الم ال  المعتمدة لمشروع استامال ك ارى   -2
  ك ارى على النيل ذات أهمية 4ه   ال يكفى إلنشاء عدد رمليون جني 400من وزارة التخطيط لتنفيذ هذا المشروع ر

 .ر جنيهمليا 1.5قصوى ، يحتاج كل واحد منها إلنهاء انشاءه نحو 
، وذلك نظرًا ألهمية محور كوةرى عدلى منصور على النيلتدعيم الم ل  المخصا لتنفيذ إستامال مشروع انشاء   -3

 قل الركاب وال ضائع على ضفتى النهر.نرةط ش كات الطرق وتسهيل حركة هذا المشروع ف  
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، بدالً  من مليار جنيه 8لتصل الى  زيادة الم ال  المخصصة لمشروع استامال المرحلة الثالثة من المشروع القومى -4
مليار جنيه  وذلك نظرًا للمردود  3.100الم ل  المخصا من وزارة التخطيط الستامال تنفيذ هذا المشروع ر

 والذي ينعكس بشكل م اشر على خطة الدولة الشاملة ف  التنمية المستدامة. االيجابى لهذا المشروع

 ج ـ اهليئة العامة للنقل النهرى:
 م مون المطة االستثمارية:

، ف  حين ان إجمال  ما تم تنفيذ مشروعات خطتها االستثماريةمليون جنيه ل 259اقترحت الهيئة ان يخصا لها م ل  
مليون جنية، ومشروعات إحالل وتجديد  41مليون جنية، منها مشروعات استامال بم ل   125تخصيصه للهيئة م ل  

 مليون جنية. 84بم ل  
مليون جنية  1.500مليون جنية تمويل محلى و 123.500وقد جاءت مصادر التمويل بالاامل من الخزانة العامة منها 

 تمويل أجن ى.
 وذلك وتفصيل المشروعاو اآلتية:

 -  والتجديد:مشروعاو ا حإل 
 مليون جنية. 30تطوير الرياح ال حرى/ ترعة النوةارية بم ل   -1
 مليون جنية. 54تطوير الطريق النهرى القاهرة/ أسوان بم ل   -2

 -مشروعاو االستكما :
 مليون جنية. 15الطريق المالحى بفرع دمياط بم ل   -1
 مليون جنية. 10.500إنشاء ش كة مراق ة وتحكم مركزى بم ل   -2
 ألف جنية. 500موانئ نهرية وميناء حاويات بم ل  إنشاء  -3
 مليون جنية. 15دراسة وتطوير الطريق المالحى القاهرة/ اإلسماعيلية بم ل   -4

 * رأى اللجنة وتوحياته
، اال ان ذلك مازال وعات الهيئة العامة للنقل النهرى ترى اللجنة ان هنا  طفرة حقيقية شهدها التخطيط والتنفيذ لمشر 

من الطموحات الت  تتناسب مع حجم اإلمكانيات الت  يجب استغاللها الحد أك ر المسطحات النهرية ف  اقل بكثير 
   .العالم وهو نهر النيل

 -للقيام باالتىالعامة للنقل النهرى  بتدعيم مخصصات الهيئة وناء على ذلك توحى اللجنة     
 .هرية وتجهيزهانشاء المزيد من الموانئ النإ -1
 وسائل النقلوتوجيه دعم لوجست  للنقل متعدد الوسائط وتجهيزاته بين النقل النهرى  نهري تشغيل اسطول نقل  -2

 األخرى.



- 110 - 

ذات األولوية القصوى مثل مشروع تاريك المجرى المالحى من القاهرة الى أسوان بتالفة المشروعات تنفيذ  -3
ئمات النهرية بما يؤثر على السياحة مليون جنيه، وذلك من اجل منع حدوث أيه مشكالت ف  العا 540

 النهرية.
 د ـ اهليئة القومية لالنفاق:
 م مون المطة االستثمارية:

، ف  حين ان إجمال  ما االستثماريةمليار جنيه لتنفيذ مشروعات خطتها  35.056اقترحت الهيئة ان يخصا لها م ل  
مليون جنية، ومشروعات استامال بم ل   110منها مشروعات جديدة بم ل   مليار جنية 8.144ده للهيئة م ل  تم اعتما
 مليار جنية. 8.034

 وقد جاءت مصادر التمويل للم ال  الت  أعتمدت لتنفيذ مشروعات الهيئة كاآلتى:
 مليار جنية. 6 تمويل محلى رمحلى+ أجن ى  بإجمالى -
 مليار جنية. 2.100تمويل من القرود األجن ية  -
 مليون جنية. 44نا المنظمات الدولية تمويل من م -

 وذلك لتنفيذ المشروعاو اآلتية:
 -مشروعاو االستكما  :

مليار جنية رتمويل محلى+ أجن ى من الخزانة  2.864.735المرحلة الرابعة مصر الجديدة/ مطار القاهرة بم ل   -1
 العامة .

مليون جنية من الخزانة العامة،  700جنية، منها مليار  1.444المرحلة الثالثة رخط الثورة  عت ه/ ام ابة بم ل   -2
 مليون جنية منا من مظمات دولية. 44مليون جنية قرود خارجية، و 700و

مليون جنية من  72مليون جنية منها  272القليوةية  بم ل   -الجيزة -تطوير قطارات الخط الثانى رالقاهرة -3
 مليون جنية. 200الخزانة العامة، وقرود خارجية بم ل  

 مليون جنية بتمويل من الخزانة العامة. 54.500تجديدات السكة لخطى المترو بالقاهرة بم ل   -4
 مليون جنية بتمويل من الخزانة العامة. 434.600رفع كفاءة تشغيل خطوط مترو األنفاق بالقاهرة بم ل   -5
 ة العامة.مليون جنية بتمويل من الخزان 2.500األمن الصناعى لمترو األنفاق بالقاهرة بم ل   -6
 73.800مليون جنية بتمويل من الخزانة العامة بم ل   348.800تطوير قطارات الخط األول بالقاهرة بم ل   -7

 مليون جنية. 275مليون جنية، وةتمويل من القرود الخارجية بم ل  
 مليون جنية بتمويل من الخزانة العامة. 154.400تطوير قطارات الخط الثالث بم ل   -8
مليون جنية من الخزانة العامة،  8.200مليون جنية، منها  33.200لمرج الجديدة بم ل  توسعات محطة ا -9

 مليون جنية قرود خارجية. 25وم ل  
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 700مليار، منها تمويل من الخزانة العامة بم ل   1.100المرحلة األولى ميدان الرماية/ الملك الصالا بم ل   -10
 جنية.مليون  400مليون جنية، وقرود خارجية بم ل  

 ألف جنية بتمويل من الخزانة العامة. 265تطوير م انى الهيئة ونظم المعلومات بم ل   -11
 مليون جنية بتمويل من الخزانة العامة. 350إنشاء نفقين للسيارات بميدان الرماية بالجيزة بم ل   -12
 امة.مليون جنية بتمويل من الخزانة الع 45القاهرة بم ل   -الخط السادأ للمترو رالقليوةية -13
 مليون جنية بتمويل من الخزانة العامة. 45الخط الخامس للمترو بم ل   -14
مليون جنية، وقرود  385مليون جنية، منها تمويل من الخزانة العامة بم ل   885القطار المكهرب بم ل   -15

 مليون جنية. 500خارجية بم ل  
 -مشروعاو مديدل : -
 مليون جنية تمويل من الخزانة العامة. 5  بم ل  إعادة تأهيل ترام الرمل رمحطة فيكتوريا/ المنشية -1
 مليون جنية بتمويل من الخزانة العامة. 5كهرةة خط سكة حديد أبو قير/ اإلسكندرية بم ل   -2
 مليون جنية بتمويل محلى. 100امتداد الخط الثانى لمترو األنفاق لمدينة قليوب بم ل   -3

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:
اطالقًا مع حجم المشروعات الت  من المقرر لها  باالعتمادات المقررة للهيئة القومية لألنفاق ال تتناسترى اللجنة ان 

تنفيذها ف  خطة هذا العام ، كما سيؤثر نقا االعتمادات المقررة للهيئة على قدرتها ف  الوفاء بالتزاماتها التعاقدية 
وحة للهيئة لتنفيذ مشروعاتها مما سيؤثر حتمًا على ال رامج الدولية نتيجة عدم توفير المكون المحلى للقرود الممن

الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات باإلضافة الى ذلك يؤدى الى فرد غرامات تأخيريه على الدولة وقد يؤدى الى 
ات رغم لك المشروعسحب القرود المقررة لتنفيذ مشروعات خطى المترو الثالث والرابع مما ينتج عنه عدم تنفيذ ت

وذلك ، وةالتال  فان تأثير تخفيل االعتمادات المقررة لمشروعات الهيئة له العديد من االثار السل ية أهميتها القصوى 
 على الن و االتى:

 AFDهذا المشروع ممول من جهات أجن ية تتمثل ف  وكالة التنمية الفرنسية  المرحلة الثالثة من الما الثالث: ▪
واألتحاد األوروةى وهنا  برنامج للتدفقات المالية مرت ط بال رنامج الزمنى للتنفيذ  EIB وةنك اإلستثمار األوروةى

الممولين ومن الممكن وأى خلل ف  صرف الجزء المستحق بالجنية المصرى سيتس ب ف  مشاكل ك يرة مع 
ب يوم فسوف يوقف العمل ويطال 60، كذلك فأنه عند تأخر صرف مستحقات المقاول عن وقف التمويل

 .يل عن العمالة والمعدات المتوقفةبتعو 
يد رئيس الجمهورية ووزارة هذا المشروع يتابع بإستمرار من ق ل مكتب الس المرحلة الرابعة من الما الثالث: ▪

سيحمل الهيئة غرامات وتعويضات حيث تم التعاقد مع مقاول  تنفيذ هذه المرحلة الدفاع، وأي تأخير ف  تنفيذه 
، وقد س ق وأن تأخر صرف المستخلصات للمقاولين لعدم توافر شهر 34على التنفيذ خالل اإلشراف واستشاري 

العملة األجن ية لمدة عام مما سيؤدى ف  النهاية الى تأخير إفتتاح هذه المرحلة مرة أخرى، كما أن تأخر صرف 
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عمالة والمعدات يل عن اليوم يؤدى الى توقف المقاول عن العمل ويطالب بتعو  60مستخلصات المقاول عن 
 .المتوقفة

يمول هذا المشروع من خالل قرد ميسر من الجهات  شراء قطاراو المرحلة الثالثة والرابعة من الما الثالث: ▪
مليون يورو رلال عقد على حده  وجارى التفاود بشأنه مع بنك إكزيم  243الفرنسية وةنك أكزيم الاوري بم ل  
وعمولة اإلرت اط باإلضافة إلى الغرامات تحمل الهيئة غرامات تأخيرية عدم الاوري مما يتطلب سرعة التنفيذ ل

التراكمية لعدم التنفيذ وإستخدام القرود المتاحة ف  المواعيد المحددة للسحب وتخفيل قيمة المخصا لهذا 
 المشروع سوف يؤدى إلى تأخير توريد القطارات وةالتال  تأخير إفتتاح المشروع للجمهور.

تتساءل الجايكا شهريا عن مدى توافر المكون المحلى لهذا  ى من الما الرابع لمترو األنفاق:المرحلة األول ▪
المشروع ، نظرًا الن لديهم خ رة سابقة غير جيدة عند تنفيذ مشروع المتحف المصرى الا ير، وفى حال 

ما سيحمل الهيئة إنخفاد الم ال  المخصصة لهذا المشروع فأن ذلك سيؤدى إلى تأثير سل ى لدى الممولين م
غرامات تراكمية باإلضافة إلى عمولة اإلرت اط من تاريخ تفعيل القرد وإتاحتة للهيئة، كذلك فأن هنا  برنامج 
للتدفقات المالية مرت ط بال رنامج الزمنى للتنفيذ وأى خلل ف  صرف الجزء المستحق بالجنية المصرى سيتس ب 

 ف التمويل.ف  مشاكل ك يرة مع الممولين ومن الممكن وق
مر على تشغيل خطوط مترو األنفاق األول والثانى أعوام كثيرة    ت ديث وتطوير خطوط مترو األنفاق العاملة: ▪

، لذلك فأن الم ال  المطلوةة ل دء أعمال ى لمعظم أنظمته وكثرت به األعطالحيث إنه قد انتهى العمر اإلفتراض
 فترة وجيزة يؤدى إلى شلل تام ف  القاهرة.التطوير هامة للغاية ألن اى توقف ف  هذا الخط ل

الم ال  المطلوةة ه  مساهمة الحكومة المصرية ف  التمويل وتحتاجها ألعمال نزع الملاية  الةطار الم  رب: ▪
سيخدم  ، وعدم توفرها سيؤدى لعدم ال دء ف  المشروع الذىق والدفعات المقدمة وةدء التنفيذوتحويالت المراف

 شهر. 30شهر بداًل من  24، علمًا بأنه تم ضغط الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ف  جديدةالعاصمة اإلدارية ال
لن تتمكن الهيئة  نتيجة لعدم كفاية الم ل  المخصا سوف تستامل الدراسات ولان ت ديث وراساو ترام الرمل: ▪

 تنفيذ.بعد إنتهاء الدراسات من ال دء ف  تحويالت المرافق أو نزع الملايات أو ال دء ف  ال
سوف ت دأ الدراسات ولانها لن تاتمل لعدم كفاية الم ل   جمتداو الما الثانى لمترو األنفاق لمدينة قليوب: ▪

المخصا وةالتال  سوف تتوقف، وف  حالة انتهاء الدراسات لن تتمكن الهيئة من ال دء ف  تحويالت المرافق 
 أو نزع الملايات للمشروع أو ال دء ف  التنفيذ.

م ل  المخصا سوف ت دأ الدراسات ولانها لن تاتمل لعدم كفاية ال ما المامس لمترو األنفاق:وراساو ال ▪
وف  حالة إنتهاء الدراسات لن تتمكن الهيئة من ال دء ف  تحويالت المرافق أو نزع وةالتال  سوف تتوقف، 

 الملايات للمشروع أو ال دء ف  التنفيذ.
لم ل  المخصا ت دأ الدراسات ولانها لن تاتمل لعدم كفاية اسوف  وراساو الما الساوس لمترو األنفاق: ▪

وف  حالة انتهاء الدراسات لن تتمكن الهيئة من ال دء ف  تحويالت المرافق أو نزع  ،وةالتال  سوف تتوقف
 الملايات للمشروع أو ال دء ف  التنفيذ.
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تاتمل لعدم كفاية الم ل  سوف ت دأ الدراسات ولانها لن  ا س ندرية: -ك راة خا س ك حديد أوو قير ▪
المخصا وةالتال  سوف تتوقف وف  حالة انتهاء الدراسات لن تتمكن الهيئة من ال دء ف  تحويالت المرافق أو 

 نزع الملايات للمشروع أو ال دء ف  التنفيذ.
يكفى الم ل  المخصا يمكن الهيئة من عمل تحويالت المرافق ونزع الملايات ولان لن نف  ميدان الرماية:  ▪

 ل دء التنفيذ.

تدعيم الم ال  المخصصة للهيئة القومية لألنفاق بالشكل الذى يمكنها من الوفاء بضرورة  وناء على ذلك توحى اللجنة  
 وفق الجداول الزمنية المقررة لتلك المشروعات. -ذات الطابع القومى -بكامل التزاماتها التعاقدية وتنفيذ مشروعاتها

 نقل:ه ـ الـمعهد القومى لل
 م مون المطة االستثمارية:

ألف جنية، جميعها مخصصة لمشروع استامال وحيد وهو تدريب وأبحاث  500إجمال  ما تم تخصيصه للمعهد م ل  
 ودراسات لشتى أنواع النقل والمرور بتمويل محلى بالاامل.

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:
ترى اللجنة كفاية المخصصات المقررة للمعهد وتناس ها مع المشروع المقترح تنفيذه ، وةالتال  توصى اللجنة باعتماد 

 الم ال  المخصصة للمعهد القومى للنقل فى الخطة االستثمارية لهذا العام. 

 و ـ اهليئة املصرية لسالمة املالحة البحرية:
 م مون المطة االستثمارية:

، ف  حين ان إجمال  تنفيذ مشروعات خطتها االستثماريةمليون جنيه ل 458.550الهيئة ان يخصا لها م ل  اقترحت 
مليون جنية مشروعات استامال، ومشروعات إحالل وتجديد بم ل   18مليون جنية، منها  75ما تم تخصيصه للهيئة 

 مليون جنية. 57
 ل محلية رخزانة عامة ، وذلك بتفصيل المشروعات اآلتى:   وقد جاءت تمويل جميع مشروعات الهيئة من مصادر تموي

 -مشروعاو ا حإل  والتجديد :
 مليون جنية 45تجديد وشراء قاطرات وأوناش ولنشات بحرية والش كة المعلوماتية  بم ل   -1
 مليون جنية. 10تطوير المالحة بال حرين األبيل واألحمر بم ل   -2
 مليون جنية. 2بم ل  رفع كفاءة االتصاالت مع المنائر  -3
 -مشروعاو االستكما  : -
 مليون جنية. 13بم ل   V.T.S نظام المراق ة والتحكم اإلدارى  -1
 مليون جنية. 5تنظيم المالحة بخليج السويس بم ل   -2
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 * رأى اللجنة وتوحيات ا:
على ايرادات لوزارة النقل اال ان أ الهيئة المصرية لسالمة المالحة ال حرية تحقق كون ترى اللجنة انه على الرغم من 

، حيث تتعدى تلك ن الهيئة عن العام المالى الحال تقديرات وزارتى المالية والتخطيط لحجم اإليرادات المتوقعة م
مليار جنيه  و هذا الم ل  ال يتناسب مع التقديرات الفعلية للزيادة السنوية الت  تحققها الهيئة ف   2م ل  الوووو ر التقديرات

فارق إليرادات االمر الذى يعطى مؤشرًا غير حقيقيًا لمعدالت تنفيذ الهيئة لمستهدفاتها خالل العام، كذلك فان هنا  ا
 .التى قررتها لها وزارة التخطيط المخصصات ك ير بين مقترح الهيئة و

 -باالتى: وناء على ذلك توحى اللجنة
لسرعة تنفيذ العديد من المشروعات التى تحقق سالمة وأمن المالحة ضرورة تدعيم االعتمادات المالية المقترحة للهيئة  •

 تجديد وشراء قاطرات ولنشات بحرية واستامال الش كة المعلوماتية بال حر األحمر. ومنها ،ال حرية
ر   VTSمليون جنيه لاى تتمكن من تنفيذ تعاقدها مع وزارة الدفاع لتطوير مشروع  85زيادة اعتمادات الهيئة بم ل   •

 نظم مراق ة حركة السفن بالااميرات الاهروةصرية .
إعادة النظر ف  تقديرات بنود اإليرادات الت  تقدرها وزارتى المالية والتخطيط، وذلك لاى تتوافق مع التقديرات الفعلية  •

 المتتالية لمعدالت الزيادة المتوقعة ف  اجمالى ايرادات الهيئة.

 اهليئــات االقتصاديــة: -3

هيئة العامة لميناء االقتصادية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر و الهيئة العامة لموانئ ال حر االحمر و ال تشمل الهيئات
 .الهيئة العامة لميناء دمياط والهيئة العامة للموانئ ال رية والجافة وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الا رى االسكندرية و 

 3,596,100مليار جنيه مشروعات جديدة، و 1,253,900ر جنيه منها مليا 6,911,750إجمال  المقترح لها ف  الخطة  
إحالل وتجديد، وذلك من مصادر تمويل محلية  مليار جنيه مشروعات 2,061,750، ومليار جنيه مشروعات استامال

جنيه مليار  5,701,750  بإجمال  p.p.pراحتياطات ومخصصات محلية + مساهمات من الخزانة العامة + إيرادات أخرى 
 مليار جنيه. 1,210ومصادر تمويل أجن ية رقرود خارجية  بإجمال  

 -على الن و االتى: كله وذلك
 أ ـ اهليئة القومية لسكك حديد مصر:

 م مون المطة االستثمارية:

إجمال  ، ف  حين ان تنفيذ مشروعات خطتها االستثماريةمليار جنيه ل 11.309اقترحت الهيئة ان يخصا لها م ل  
مليار جنيه  ومشروعات  2,114,500مليار جنيه، منها مشروعات استامال بم ل   3,204,500للهيئة  تخصيصهما تم 

مليار جنيه،  1,994,500مليار جنيه ،وذلك بإجمال  مصادر تمويل من الخزانة العامة بم ل   1,090إحالل وتجديد بم ل  
 -مليار جنيه، وذلك بتفصيل المشروعات األتى: 1,210م ل  وةإجمال  مصادر تمويل من القرود الخارجية ب
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  -مشروعاو االحإل  والتجديد: -
 مليون جنيه رتمويل محلى .290المنشآت الثابتة على الخطوط الحديدية بم ل   -1
مليون جنيه 200مليون جنيه    تمويل محلى+ 600مليون جنيه ر 800الوحدات المتحركة وتجديد العرةات بم ل   -2

 ارجية .قرود خ
 -مشروعاو االستكما :

 مليون جنيه رتمويل محلى .200الهيئة بم ل   شتطوير ور  -1
 مليون جنيه رتمويل محلى . 350تجديد الخطوط الحديدية بم ل   -2
مليار  1,010مليون جنيه تمويل محلى +  500مليار جنيه ر 1,510تطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل األمان بم ل   -3

 جنيه قرود خارجية .
 مليون جنيه رتمويل محلى . 25العاشر من رمضان بم ل  -الميناء الجاف -4
 مليون جنيه رتمويل محلى . 28,500السادأ مع أكتوةر بم ل   –الميناء الجاف  -5
 مليون جنيه رتمويل محلى . 1دراسة وتنفيذ بعل المواقع بخطوط السكة لرفع الافاءة وزيادة السرعة بم ل   -6

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:

ترى اللجنة أن تةليص االعتماواو الممصصة لل يئة عن المةترد من ا لتنفيذ خطت ا االستثمارية سوف يؤوى الى  -
ةياول معانال ال يئة ماليًا وتمويليًا مما ينع س في ن اية االمر بالسلق على مستوى المدمة المةدم للمواطنين نتيجة 

 -دف الى تطوير وت سين أواء ال يئة  من ا:عدم تنفيذ العديد من المشروعاو ال امة التي ت 
   مؤجل تنفيذه من العام الماضى.2018/2019مليون جنية لعام  25طرح تنفيذ كوةرى ميت نما ر •
   مؤجل تنفيذ من العام الماضى.2018/2019مليون لعام  100طرح تنفيذ كوةرى النيل بالقناطر الخيرية ر •
 مليون جنية. 6محطة أرمنت  بقيمة  -قصرمحطة األ -طرح تنفيذ ك ارى القدم رالقلج •
 طرح مناقصة لتوريد فلناات خش ية ألعمال صيانة السكك على الا ارى المعدنية. •
 إنشاء نفق سيارات عزةة الوالدة بحلوان أسفل خط طرة/ الصلب. •
نظرًا لعدم توافر قطع الغيار  MIإجراء العمرات المطلوةة للجرارات وعدم إجراءها بالدقة ط قًا لتعليمات ال •

 المطلوةة مما يؤدى إلى حدوث أعطال وتأخير للقطارات ونقا اإلتاحية.
جرار  100األمريكية مما يؤثر بالسلب على برنامج توريد عدد  GEسداد الدفعات المتعاقد عليها مع شركة  •

 جرار. 81وإعادة تأهيل 
مليون جنية ألعمال السكة+  580بة/ إيتاى ال ارود بقيمة راستامال وصلة مدينة السادات المتفرعة من خط إم ا •

 مليون جنية ألعمال اإلشارات . 612
 مليون جنية. 62استامال مشروع تقوية الجسر األيمن لترعة اإلبراهيمية لحماية خط السكة الحديد بقيمة  •
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مليون جنية ألعمال  50يمة مزلقان بق 567استامال خطة الهيئة لتطوير المزلقانات أعمال مدنية رتم نهو عدد  •
 السكة.

مليون جنية  95مزلقان بقيمة  1100من  304استامال خطة الهيئة لتطوير المزلقانات نظم التشغيل تم نهو  •
 ألعمال اإلشارات .

 مليون جنية. 20توريد قطع غيار أجهزة اإلشارات واالتصاالت من السوق المحلى بقيمة  •
ان نقا االعتمادات المخصصة للهيئة سيؤدى الى عدم توافر عوامل األمن والسالمة نظرًا للتأخير ف  كما ترى اللجنة 

مما يعرد القطارات للمخاطر أثناء  ATCفتا االعتماد المستندى للعقود الخاصة بالصيانة لنظام التحكم اآللى 
صصات المقررة لها من وزارة التخطيط سيؤدى المسير. كما ترى اللجنة ان وجود فارق ك ير بين مقترحات الهيئة والمخ

حتمًا الى التأخر ف  تنفيذ المشروعات المدرجة ف  الخطة عن الجداول الزمنية المقررة لها نتيجة توقف المقاولين عن 
 العمل واالخالل بااللتزامات التعاقدية المحلية والدولية الت  ت رمها الهيئة مما سيترتب عليه فرد غرامات وتعويضات

 عليها. 
 -بما يلى: واناء على ما سب  فان اللجنة توحى

ضرورة زيادة االعتمادات المقررة للهيئة لاى تتمكن تنفيذ المشروعات المسندة اليها وةخاصة المشروعات   -
 المتعلقة بتوفير عوامل األمان والسالمة وتطوير األداء.

للقيام بالدور المنوط بها بما يساهم ف  التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ات تفعيل دور الشرك سرعة -
 تدعيم المركز المالى والتمويل  للهيئة .

 ب ـ اهليئة العامة ملوانئ البحر االمحر:
 م مون المطة االستثمارية:

جنيه، ومشروعات إحالل  مليون  45مليون جنيه، منها مشروعات استامال بم ل   220إجمال  ما تم تخصيصه للهيئة 
مليون جنيه، وجميع مصادر تمويل مخصصات الهيئة من التمويل المحلى، وذلك بتفصيل المشروعات  175وتجديد بم ل  

 -األتى:
 -مشروعاو االحإل  والتجديد:

 مليون جنيه. 175رفع كفاءة الخدمة بالموانئ بم ل   -1
 مليون جنيه. 5زيادة كفاءة ميناء الغردقة بم ل   -2
 

 -مشروعاو االستكما :
 مليون جنيه. 8زيادة كفاءة ميناء نوي ع بم ل   -1
 مليون جنيه.4بم ل  زيادة كفاءة ميناء شرم الشيخ  -2
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 مليون جنيه. 13زيادة كفاءة ميناء السويس بميل   -3
 مليون جنيه.10زيادة طاقة ميناء سفاجا بم ل   -4
 مليون جنيه 5نظم معلوماتية بم ل   -5

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:
ترى اللجنة ان موانئ ال حر األحمر قد نفذت ف  األعوام القليلة الماضية العديد من المشروعات االستثمارية الت  

، اال انه الزالت هنا  بعل الموانئ التابعة للهيئة ال تتناسب راداتها وعززت قدراتها التنافسيةساهمت ف  زيادة حجم إي
 .واهميته مثل ميناء نوي ع  ها مع قيمة موقعها االستراتيجطاقتها االستيعابية او مشروعات التطوير ب

بتوفير االعتمادات المالية الالزمة النشاء منطقة لوجستية ف  ميناء نوي ع وذلك لتسهيل  وناء على ذلك توحى اللجنة
 .  ر المتوقعة لدولتى العراق وسورياحركة التجارة ع ر طريق الحرير ولخدمة عمليات االعما

 العامة مليناء االسكندرية: ج ـ اهليئة
 م مون المطة االستثمارية:

مليون جنيه ومشروعات  253مليار جنيه، ومنها مشروعات جديدة بم ل   1,576للهيئة م ل   تخصيصهإجمال  ما تم 
 مليون جنيه. 744مليون جنيه، ومشروعات إحالل وتجديد بم ل   579استامال بم ل  

مشروعاو االحإل  -اعتمادات الهيئة من التمويل المحلى، وذلك بتفصيل المشروعات االت :وجاءت جميع مصادر تمويل 
 -والتجديد :

 مليون جنيه. 589تجديد وتطوير المرافق وإدارات الميناء بم ل   •
 مليون جنيه. 155تجهيزات آلية لرفع الافاءة بم ل   •

 -مشروعاو االستكما :
 مليون جنيه. 319تطوير األرصفة راإلسكندرية  بم ل   •
 مليون جنيه. 260انشاء وصلتين حرتين لرةط مينائ  اإلسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلى الدولى السريع بم ل   •

 -مشروعاو مديدل :
 مليون جنيه. 253البحرية بمبلغ  رفع وتعظيم دور نقل ال ضائع بالسكك الحديدية بالموانئ   

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:

 .جم إيرادات هيئة ميناء االسكندرية ال يتناسب مع إمكانيات وحجم أصول الميناء ترى اللجنة ان ح

بضرورة تدعيم ال نية المعلوماتية والتقنية للميناء لاى يواكب مشروعات التطوير الت  يتم  وناء على ذلك توحى اللجنة
 تنفيذها ويعظم س ل االستفادة منها.
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 د ـ اهليئة العامة مليناء دمياط:
 المطة االستثمارية:م مون 

مليون جنيه،  402,250مليون جنيه، ومنها مشروعات استامال بم ل   455للهيئة م ل   تخصيصهإجمال  ما تم 
 توسع. مليون جنيه، فى حين لم يدرج لها أيه م ال  لمشروعات جديدة أو 52,750ومشروعات إحالل وتجديد بم ل  

 -وجاءت جميع مصادر تمويل اعتمادات الهيئة من التمويل المحلى، وذلك بتفصيل المشروعات األت : 
 -مشروعاو االحإل  والتجديد :

 مليون جنيه. 52,750تطوير وزيادة كفاءة ميناء دمياط بم ل  
 -مشروعاو االستكما  :

 مليون جنيه. 402,250انشاء أرصفة جديدة وساحات وتجهيزات بم ل  
 رأى اللجنة وتوحيات ا:* 

ترى اللجنة ان الزيادة ف  عدد السفن والحاويات المتداولة بميناء دمياط يرجع بصفة أساسية الى تنفيذ العديد من 
، اال انه مازالت مزيد من األرصفة ومحطات الحاوياتالمشروعات االستثمارية الى أدت الى تعميق الميناء وانشاء ال

ج الى مزيد من االعتمادات لتنفيذ منطقة لوجيستية بالتعاون مع شركة اينى اإليطالية لتعزز اعمال تطوير الميناء تحتا
 لذلك، قدرات الميناء ف  نقل الغاز المسال مما يزيد من أهميتها كميناء تجارى محورى 

لخدمة حقل توفير االعتمادات الالزمة إلنشاء منطقة لوجستية بميناء دمياط بضرورة  توحى اللجنة واناء على ذلك
 .ظهر للغاز

 و ـ اهليئة العامة للموانئ الربية واجلافة:
 م مون المطة االستثمارية:

مليار جنيه، ومشروعات 1,000,900مليار جنيه، منها مشروعات جديدة بم ل   1,456للهيئة م ل   تخصيصهإجمال  ما تم 
 مليون جنيه. 455,100استامال بم ل  

مليون احتياجات ومخصصات محلى 60محلية منها م ل   لالهيئة من مصادر تمويوقد جاءت مصادر تمويل مخصصات 
. p.p.pمليار جنيه إيرادات من مشروعات منفذة بنظام الو  1مليون جنيه مساهمات من الخزانة العامة، وم ل   396وم ل  

 -وذلك بتفصيل المشروعات االت :
 -مشروعاو االستكما  :

 مليون جنيه. 5راق ة المركزية بالهيئة بم ل  رةط المنافذ ال رية بش كة الم -1
 مليون جنيه.403تحديث منفذ طابا بم ل   -2
 مليون جنيه. 19,250استامال منفذ السلوم وتجهيزاته بم ل   -3
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 مليون جنيه. 9,650استامال منفذ العوجة بم ل   -4
 مليون جنيه. 3االشراف على الموانئ الجافة بم ل   -5
 مليون جنيه. 15,200 إنشاء ميناء قسطل رأسوان  بم ل  -6

 -مشروعاو مديدل:
 .  p.p.pمليار جنيهر تمويل بنظام الو1تصميم وتمويل وةناء الميناء الجاف بالسادأ من أكتوةر بم ل   -1
 ألف جنيه.900إنشاء منفذ جغ وب بم ل    -2

 * رأى اللجنة وتوحيات ا:

والجافة تحتاج الى توفير االعتمادات المالية الالزمة لاى ترى اللجنة ان التجرةة المصرية ف  انشاء وإدارة الموانئ ال رية 
 تؤتى ثمارها المتوقعة من زيادة مضطردة ف  حجم اإليرادات بما يؤثر إيجابا وةشكل ك ير على الدخل القومى الالى.

بنظام  كما ت ين للجنة ان هنا  خطأ ف  ادراج م ل  مليار جنيه لتصميم الميناء الجاف بمدينة السادأ من اكتوةر
لن تنتهى ق ل  -وفق المواعيد القانونية  –ف  خطة الهيئة لهذا العام وذلك الن عملية الطرح والترسية والتعاقد   p.p.pالو

 2018/2019وةالتالى فان المشروع لن يتم تنفيذه ف  خطة العام المالى  2019ولن يتم التنفيذ ق ل يوليو  2019يناير 

بنقل م ل  المليار جنيه المعتمدة لتصميم الميناء الجاف بالسادأ من أكتوةر من خطة  توحى اللجنةذلك واناء على 
 الى خطتها عن العام المالى القادم.   2018/2019الهيئة عن العام المالى 

ا : قطـــــــاع
ً
 قناة السويس وشركاتها: هيئة ثاني

 مؤشرات األداء

 معا ردوالمليار  5,12إلى  2012/2013مليار دوالر عام  5من تنامت إيرادات قناة السويس خالل الفترة الماضية 
 . 2017/2018مليار دوالر عام  5,7ثم إلى  2015/2016

 987مليون طن إلى نحو  912ويأت  هذا النمو انعكاسًا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 
م سالفة الذكر على التوال ، وكذلك تزايد عدد السفن المارة من مليون طن، وذلك خالل العوا 1075مليون طن ثم إلى 

 17طفيف إلى  ، مع تراجع2015/2016ألف سفينة عام  17,2إلى نحو  2012/2013ألف سفينة عام  16,67نحو 
 .2017/2018ألف سفينة ف  عام 

مليار دوالر  5,2تحقيق إيرادات ف  حدود   2018/2019 وتستهدف اهليئة العامة لقناة السويس عن العام املاىل 
مليون طن، وزيادة  1040، مع استقرار الحمولة الصافية للسفن والناقالت العابرة عند حوالى 2018/2019ف  عام 

ألف سفينة. ومن حيث مستويات التشغيل، من المقدر ان يرتفع عدد العاملين  17,1طفيفة ف  أعداد السفن المارة إلى 
رحوالى  2017/2018فرد عن العمالة المناظرة ف  عام  1600ألف فرد بزيادة مطلقة  16,6طتها إلى نحو بالقناة وأنش

 ألف فرد . 15,1
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  -وقد تدارست اللجنة الخطة االستثمارية لهيئة قناة السويس وشركاتها وذلك على النحو االتى:
من مصادر تمويل من الخزانة العامة سواء كان تمويل مليار جنيه جميعها  7,785,961تم اعتماده للهيئة م ل   إجمال  ما

مليار جنيه،  4,999,461تم اعتماده للهيئة لتنفيذ مشروعات استامال بإجمال  م ل   محلى أو أجن ى، وقد تم تخصيا ما
 -مليار جنيه، وذلك على التفصيل الت : 2,786,500ومشروعات إحالل وتجديد بإجمال  م ل  

 -جديد:مشروعاو االحإل  والت
 مليار جنيه. 2,524,500مهمات المجرى المالح ربورسعيد  م ل   •
 مليون جنيه. 34تجديد الترسانات والورش ربورسعيد  م ل   •
 مليون جنيه.200تاسيات المجرى المالح ربورسعيد  م ل   •
 مليون جنيه. 28المنشأت ال حرية ربورسعيد  م ل   •

 -:مشروعاو االستكما  
 مليون جنيه. 4انية  ربورسعيد  م ل  تطوير القناة رمرحلة ث •
 مليون جنيه. 271,500أرصفة خدمة الواحدات المتحركة ومواقع االعمال ربورسعيد  م ل   •
 مليون جنيه. 209تطوير خطوط الع ور رالمعديات والنفق  راالسماعيلية  م ل   •
 مليار جنيه. 2,395,300مشروعات استراتيجية رالسويس  م ل   •
 مليون جنيه. 562راإلسماعيلية  م ل   تنمية مدن القناة •
 مليار جنيه. 1,557,661انفاق أسفل قناة السويس راإلسماعيلية  م ل   •

 :رأى اللجنة وتوحيات ا

 .ترى اللجنة ان المخصصات المالية لهيئة قناة السويس تتناسب مع حجم المشروعات التى تنفذها

ل عل االخر األداء المالى ل عل الشركات التابعة للهيئة اال ان اكذلك  فقد ت ين للجنة انه على الرغم من تحسن  
 : ، لذلوكمازال يعانى من خسائر

 -يلى : واناء على ذلك فان اللجنة توحى بما 

ضرورة تنفيذ مشروعات استثمارية تستهدف االستفادة من اإلمكانيات اللوجستية لقناة السويس لتعظيم االستفادة  -1
 دون االقتصار على تحصيل الرسوم ، وذلك ف  ظل توقع تراجع حجم التجارة العالمية .االقتصادية من القناة 

العمل على االستغالل األمثل لألصول المملوكة لهيئة قناة السويس وشركاتها سواء كانت اراضى او معدات وذلك  -2
 بهدف تعظيم حجم اإليرادات.

المالحى ،وذلك ف  ظل اعتماد الشركات التجارية االستمرار ف  تنفيذ مشروعات بهدف توسيع وتعميق المجرى  -3
 على سفن عمالقة لنقل بضائعها بهدف تقليل تالفة النقل.
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ضرورة إعادة الهيكلة المالية والتمويليلة واعتماد خطط لتطوير الشركات الخاسرة  التابعة لهيئة قناة السويس وذلك  -4
 المالية المعتمدة المقررة لها. من اجل تحسين مواقفها المالية بما ينعكس على االعتمادات

 :مديريات الطرق باحملافظات : قطـــــــاع ثالثاً 
فيما يخا مديريات الطرق بالمحافظات المختلفة ضمن خطة  2018/2019جاءت خطة التنمية المستدامة لعام 

 -تطوير محور التنمية المحلية، حيث تضمنت برنامجين تنمويين وهما:
محافظة  ، ويتضمن هذا ال رنامج مشروع رفع  26قرية ف   4740رى المصرية ربرنامج تطوير وتنمية الق -1

 كفاءة الطرق لسرعة نقل المواطنين والحاصالت الزراعية وال ضائع ، والذى يستهدف االتى:

   الف نسمة.30كم  لخدمة ر34رصف طرق بطول ر ▪

   الف نسمة.60  كوةرى سيارات ومشاه لخدمة ر2إنشاء ر ▪

ط التنمية ف  المحافظات ر استامال مشروعات ال نية األساسية وترسيخ العدالة االجتماعية  ، برنامج تدعيم خط -2
ويتضمن هذا ال رنامج دعم مشروعات الطرق، وك ارى السيارات والمشاة، وإنارة الطرق، وذلك بهدف رفع كفاءة 

 -منظومة الطرق عن طريق تنفيذ األعمال االتية:

 الف نسمة.  250  كم لخدمة ر50رصف طرق ر ▪

   الف نسمة.50  كوةرى لخدمة ر2إنشاء ر ▪

   الف نسمة.100  الف عمود إنارة لخدمة ر150تركيب ر ▪

 -، المشروعات االتية:2018/2019كما تضمنت المشروعات المستهدفة على مستوى المحافظات بخطة عام 

 مشروعات رصف الطرق:  -1

بهدف رةط االحياء ب عضها وانشاء محاور مليون نسمة ،  42.2كم لخدمة نحو  2664رصف طرق بأطوال 
جديدة لتنمية منظومة الطرق ، وتيسير انتقاالت االفراد والت ادل التجارى والحفاظ على سالمة المواطنين 

 والممتلاات وتحقيق وفر ف  الوقود.
 إنشاء ك ارى سيارات ومشاة وأنفاق. -2

   مليون نسمة. 26.5لخدمة    نفقًا ،15  كوةرى مشاة، ور21كوةرى سيارات ،ور 799إنشاء ر

 -يلى: وبعد أن تدارست اللجنة ما جاء يف مقرتح اخلطة املستدامة بشأن هذا القطاع فان اللجنة توصى مبا

ق  مديريات الخدمات ت الطرق بجميع المحافظات أسوة ب استثمارية لمديرياالموازنة اباب للتخصيا   1
 بالمحافظات.  
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، اال صصات للمشروعات الت  يتم تنفيذهابالمحافظات لم تقترح زيادة ف  المخعلى الرغم من ان مديريات الطرق   2
، لما لتلك المشروعات رصف وانارة الطرق داخل المحافظاتان اللجنة توصى بضرورة تدعيم الم ال  المخصصة ل

 وال رامج التنموية من مردود إيجاب  م اشر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 ق بين مديريات الطرق ف  المحافظات وةين باقى الجهات الت  تقوم بتنفيذ مشروعات على ضرورة التنسيق المس  3
الطرق مثل المياه والاهرةاء والغاز والتليفونات، وذلك لحماية االستثمارات الت  يتم انفاقها ف  رصف وتطوير 

 الطرق.
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املستدامة عن مشروع خطة التنمية  املعلوماتتوصيات جلنة االتصاالت وتكنولوجيا  - 16
 2018/2019 للعام املاىل
 ــــــــ

خطة التنمية المستدامة   من الالئحة الداخلية لمجلس النواب استعرضت اللجنة مشروع 44رالمادة وفقًا لنا 
االتصاالت الت  تأتى لتفعيل أدوات   2018/2019ر   وخطة العام المالى الثانى2017/2020متوسطة المدى ر

وتانولوجيا المعلومات لخلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير االداء الحكومى وتنمية قدرات القطاع الخار 
بغرد االستغالل األمثل لموارد الدولة وتنمية القدرات ال شرية مع توفير الوقت والجهد، وةالتالى توفير خدمات أفضل 

 جيا المعلومات واالتصاالت الوطنية التنافسية واإلبداعية .للمواطن إلى جانب تطوير صناعة تانولو 
  وخطة العام المالى الثانى 2017/2020وةمطالعة اللجنة لمشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ر

  وجدت أن هنا  عدة أهداف تضمنتها الخطة لقطاع االتصاالت وتانولوجيا المعلومات تتمثل ف  2018/2019ر
 اآلتى:
ء مجتمع المعلومات القادر على استيعاب ومالحقة التقدم السريع ف  المعلومات والمعارف الحديثة والمتطورة بنا -1

 وحسن االستفادة منها.
تطوير األداء الحكومى من خالل الفهم العميق والتخطيط الشامل وتنمية القدرات وتطوير إدارة الموارد وتفعيل  -2

 إدارة التغيير.
  ادرات ف  مجال تانولوجيا المعلومات واالتصاالت .تشجيع االستثمار والم -3
 بناء قدرات القطاع الخار والتركيز على النهود بالشركات الصغيرة والمتوسطة. -4
 إعداد الاوادر ال شرية الالزمة لدفع العمل بقطاع االتصاالت وتانولوجيا المعلومات. -5
 ة لتمكين متخذى القرار بشكل أفضل.تطوير قواعد ال يانات وتوفير آليات التحليل لل يانات العميق -6
 توفير نماذج للشراكة والمشاركة تافل الاسب لجميع األطراف. -7
  تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بشكل م دع وم تار. -8

  وخطة 2017/2020وفى ضوء المناقشات التى درات بشأن ما ورد بمشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ر
  .2018/2019ر العام المالى الثانى
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توو اللجنة أن تشير جلى بعض التوحياو والمإلحظاو التي تستومق جلةاء ال وء علي ا ويتعين 
 أخذها في ا عتبار وهى على الن و التالى:

العمل على أن تاون مصر مركزًا عالميًا لإلبداع التانولوجى على المستويين اإلقليمى والعالمى  -1
 للشركات العالمية ف  هذا المجال .وأن تاون مركز جذب إقليمى 

دمج تانولوجيا المعلومات ف  القطاعات االقتصادية المختلفة لزيادة كفاءة تلك القطاعات وزيادة   -2
 انتاجيتها، وةناء مجتمع رقمى تااملى يساهم ف  تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

لومات واالتصاالت، وفتا أسواق جديدة تشجيع االستثمار والم ادرات ف  مجال تانولوجيا المع  -3
 أمام صناعة تانولوجيا المعلومات وصناعة اإللاترونيات ودعم صادراتها .

تعظيم االستفادة من االتفاقيات التجارية الم رمة مع الدول اإلفريقية واألوروةية والواليات المتحدة   -4
 ة .األمريكية لدعم صناعة تانولوجيا المعلومات وزيادة حجم التجار 

اتخاذ ما يلزم من تدابير لمحو األمية الرقمية لدى المواطنين من جميع األعمار، ووضع برنامج   -5
 زمنى محدد وعاجل لهذا الغرد .

زيادة حجم االستثمار األجن ى الم اشر والتعاون المشتر  ف  مجال نقل وتوطين تانولوجيا   -6
 المعلومات واالتصاالت ف  ال الد .

دة األعمال ف  مجال تانولوجيا المعلومات واالتصاالت، ورفع مستوى كفاءة تشجيع اإلبداع وريا  -7
الشركات العاملة ف  هذا القطاع ، وفتا آفاق للتعاون المشتر  مع الدول المتقدمة ف  هذا المجال 

. 
التوسع ف  نشر خدمات نوادى تانولوجيا المعلومات وتعميمها على امتداد القطر المصرى،   -8

 ؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات التنشئة االجتماعية.واقامتها ف  الم
نشر الثقافة العلمية واالهتمام بال حث والتطوير واالبتاار ورفع جودة التعليم والتدريب على   -9

 االبتاار واإلبداع والتفاير الخالق.
 

ات تاوين قاعدة علمية واسعة متخصصة ف  تنمية مجتمع المعرفة الرقمى وتانولوجيا المعلوم -10
واالتصاالت، والتعاون مع العلماء المقيمين ف  الخارج وت ادل الخ رات معهم، ووقف هجرة هذه 

 العقول إلى الخارج .
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ضرورة تط يق معايير الجودة واالعتماد ف  التعليم الجامعى ، واالهتمام بتعليم المواد العلمية  -11
طالب المصريين للدخول ف  وةخاصًة العلوم والرياضيات ف  المؤسسات التعليمية، وتأهيل ال

 المسابقات الدولية .
متابعة اإلنتهاء من اإلطار التنظيمى ألمن الفضاء السي رانى والتوقيع اإللاترونى من خالل  -12

 التصدى ومكافحة الجرائم السي رانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية. 
والموةيالت رمجيات واإللاترونيات وضع أنظمة لتط يق قياسات الجودة العالمية على مصانع ال  -13

 .ميةوالااميرات المزمع إنشائها ف  المرحلة القادمة كى تستطيع منتجاتها منافسة المنتجات العال
بالمواعيد  وااللتزامجراءات الخاصة بالمشروعات اإلالستامال كافة  يةول زمناضرورة تحديد جد -14

 المدرجة بهذه الجداول.
المناطق التانولوجية لتحقيق اإلنتشار الجغرافى للصناعة وجذب متابعة تطوير وإنشاء  -15

 االستثمارات ورلوأ األموال.
ال رمجيات وتانولوجيا  ف  مجالوشركات الش اب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ضرورة  -16

لتحويل أفاارها وطموحاتها العملية إلى شركات ناجحة فى مجال التانولوجيا ، وذلك  المعلومات
 .لق فرر عمل جديدةبغرد خ

متابعة إنفاذ القانون من خالل تطوير منظومة مميكنة تعمل على تت ع القضية من بداية تحرير   -17
المحضر ف  قسم الشرطة ومرورًا بالنيابة العامة والمحاكم بجميع دراجاتهم لحين صدور الحكم 

 ؤمنة.النهائ  وإعادة إرساله للداخلية لتنفيذ الحكم وذلك من خالل بيئة عمل م
المتابعة الدقيقة لتوحيد شركات مثلث التنمية بقطاع االتصاالت وتانولوجيا المعلومات رالقطاع  -18

القطاع األهلى  من خالل مسئوليتهم االجتماعية كل فى مجال  –القطاع الحكومى  –الخار 
تخصصة من أجل المساهمة فى رفع المعاناة عن الفئات والمناطق المهمشة واألولى بالرعاية 

 باستخدام وسائل تانولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تااتف الجهود لوضع سياسات لحوكمة قواعد ال يانات وت ادل ال يانات بين الجهات الحكومية  -19

 لضمان جودة وسرية ال يانات وخصوصية المواطن .
 دراسة وتشجيع استعمال التط يقات القائمة على ال رامج مفتوحة المصدر وإعطائها األولوية -20

 وخاصة فى مجال االقتصاد التشارك  واالستهال  التعاون  .
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إيجاد آليات غير تقليدية لمواجهة الجرائم اإللاترونية باإلضافة إلى أطر تنظيمية وتشريعية  -21
 للتعامل مع جرائم اإلنترنت ومستحدثاتها التقنية المرت طة.

تب ال ريد إلى مراكز متااملة لتقديم المتابعة الدقيقة لتنفيذ خطة ال ريد والت  تهدف إلى تحويل مكا -22
فير الخدمات إلاترونية للتسهيل على المواطنين وخاصة فى المدن تو و  ،كافة الخدمات للجمهور

 ال عيدة عن مراكز المحافظات .
إضافة خدمات جديدة بمكاتب ال ريد وفتا حسابات بالعملة األجن ية وتحويل األموال بالعمالت  -23

 األجن ية.
متابعة تمكين الش اب وتدري هم على المعرفة الرقمية والت  تهدف إلى بناء مجتمعات معرفية  -24

حديثة ومتطورة، والت  تمكنهم من استخدام تقنيات الحاسوب فى حياتهم اليومية ودعم فرر 
 حصولهم على وظائف ودعم بيئة االبتاار وريادة األعمال. 

تةرير ورامج وةارل االتصاالو وتكنولوميا المعلوماو  أكدو اللجنة على ضرورل تطوير طريةة عرضو 
ب يث يتم تغيير وتطوير ش ل التةارير التي ترو فى هذا الشأن وما بعدها  2018/2019للسنة المالية 

 لتكون أكثر شمواًل وإي احًا ل ذه البرامج.
 

 
 رئيس اللجنة

 2018/ 5/ تحريرا ف  

  دكتور نضال السعيدال
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لبعض  2018/2019 بشـــأن خطــةتوصيات جلنة اإلسكان والـمرافق العامة والتعمري  - 17
 هيئات وأجهزة وزارة اإلسكان

 ــــــــ
ووووووو  2018/2019جووواءت خطوووة هوووذا العووووام ك دايوووة لخطوووة خمسوووية متوسووووطة المووودى للتنميوووة المسوووتدامة 

التنمية العمرانية بشوكل عوام ، وقد حددت الخطة أغلب المشكالت الت  يعان  منها قطاع 2022/  2021
 :وهـــــي

 سد الفجوة اإلسكانية المتراكمة الت  تقدر بنحو مليون وحدة سكنية.  1
 تطوير المناطق العشوائية، وتوفير المسكن المالئم للقاطنين بالمناطق غير اآلمنة.  2
 تخفيف الاثافات السكانية ف  المدن القائمة.  3
 تحسين ش كة الطرق القومية.  4
 الزحف العمران  وتآكل األراض  الزراعية.الحد من   5
تعمووويم خووودمات الصووورف الصوووح  بالمووودن، وتووووفير القووودر المناسوووب منهوووا بوووالقرى التووو  مازالوووت نسووو ة   6

 .%10التغطية بها ال تتعدى 
 ضمان استدامة خدمات مياه الشرب وعدم انقطاعها وتحسين نوعيتها.  7

ب قطوواع التنميووة واألفوورع الرئيسووية لووه سووواء وحقيقووة األموور أن المشووكالت سووالفة الووذكر شووملت كوول جوانوو
اإلسكان أو العشوائيات والمرافق األساسية والمدن والتخطيط العمران ، لذلك كوان مون الضوروري أن تواجوه 

وذلـك علـى تلك المشكالت بحزمة من ال رامج يتناول كل برنامج فيها جانوب بعينوه وهو  موا أكدتوه الخطوة، 
 الن و التالي:

 ان :أوال ـ اإلسكـــ
وضووعت الخطووة برنامًجووا لقطوواع اإلسووكان يسووتهدف توووفير نموواذج متنوعووة موون وحوودات اإلسووكان لمواجهووة 
الطلب المتزايد والحد من اآلثار السل ية للنمو العمران  غيور المخطوط وتووفير المسوكن المالئوم لاول موواطن 

 تتمثل فيما يلي:بما يتناسب مع مستوى دخله وذلك من خالل توفير نوعيات مختلفة من اإلسكان 
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 أ   إسكان اجتماع .

 ب  إسكان اجتماع  مميز.

 ج   إسكان متوسط.

 د   إسكان اقتصادي.

 هو  إتاحة أراض  لإلسكان االجتماع .

 و   إتاحة أراض  للفئات القادرة.

 ز   دعم اإلسكان منخفل التااليف.

ام لاوول نوعيووة موون نوعيووات هووذا، وقوود ورد بالخطووة حجووم األعمووال المقوورر تنفيووذها خووالل خطووة هووذا العوو
فـي هـذا الةطـاع كـان الوـد أن  ةجال أن اللجنـة اسـترع نظرهـا عـدل مإلحظـاو م مـاإلسكان سوالفة الوذكر، 
 تتناول ا المطة وهي:

التنويووووه إلووووى معالجووووة العديوووود موووون السوووول يات التوووو  شووووابت مشووووروعات اإلسووووكان االجتموووواع  فوووو  كافووووة   1
جووووراءات أغل هووووا إداريووووة تسووووهم وتحوووول العديوووود موووون المحافظووووات والتوووو  البوووود أن تواجووووه بحزمووووة موووون اإل

المشووكالت التوو  يعووان  منهووا المواطنووون سووواء تووأخر عمليووات االسووتعالم عوون طووال   الوحوودة السووكنية 
وتحديد مودى أحقيتوه مون عدموه، وموا يترتوب علوى هوذا التوأخير مون تغييورات متعوددة فو  الحواالت التو  

طات الموضوووعة خاصووة دخوول األسوورة أو الفوورد بحيووث تقوودمت، هووذا باإلضووافة إلووى عوودم مرونووة االشووترا
تاوووون متناسووو ة موووع حجوووم التضوووخم السووونوي والزيوووادات الطفيفوووة التووو  قووود تطووورأ علوووى الووودخول سووونة بعووود 

 األخرى.
عدم وجود رلية لمعالجة سول يات مشواركة القطواع الخوار فو  عمليوات اإلسوكان المختلفوة علوى الورغم   2

بعيوًدا كول ال عود عون مشواركة الدولوة فو  تووفير مسوكن اقتصوادي من أهمية هذا القطاع، إال أنه أصو ا 
أو فوووق االقتصووادي، واقتصوور دوره علووى اإلسووكان الفوواخر، بوول واالفتئووات علووى العديوود موون المتقوودمين 

 للحصول على وحدة سكنية.
ا، وال إن تجرةة اإلسكان االجتماع  الت  أولتها الدولة اهتماًما بالًغا قد حققت إلوى حود ك يور الهودف منهو

يمكووون القوووول بوووأن أي تجرةوووة علوووى أرد الواقوووع لووويس لهوووا مشوووكالت، ولاووون البووود أن تاوووون هنوووا  مواجهوووة 
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للمشكالت بصورة فورية أو دورية ك  تحقق التجرةة أهدافها بشوكل كامول ويشوعر الموواطن بالجهود الم وذول 
 من أجله بالفعل.

يـة فـي شـأن قطـاع ا سـ ان وخاحـة واناء عليـه  فـإن اللجنـة توحـي ب ـرورل اتمـاذ ا مـراءاو اآلت
 االمتماعي منه:

سرعة تغيير اشتراطات الحصول على وحدات اإلسكان االجتماع  خاصوة اشوتراطات دخول الفورد أو   1
 األسرة وةصورة تتناسب مع الواقع الفعل .

مواجهووة مشووكلة تووأخر االسووتعالم الميوودان  عوون طووال   الوحوودات السووكنية وذلووك إمووا موون خووالل توووفير   2
 ر من الاوادر ال شرية أو التعاقد مع أكثر من كيان لتنفيذ ذلك دون االقتصوار علوى كيوان أو عدد أك

 شركة واحدة.
إعوووداد الدراسوووات الم نيوووة علوووى قاعووودة بيانوووات صوووحيحة تحووودد حجوووم الطلوووب بكووول محافظوووة والاثافوووات   3

رات المنفقووة السووكانية بهووا، حتووى ال يووتم تنفيووذ وحوودات ال يقابلهووا حجووم طلووب، وموون ثووم تهوودر االسووتثما
 عليها.

 

ا ـ العشوائيات :
ً
 ثاني

أولووت الخطووة العشوووائيات أهميووة ك يوورة موون خووالل برنووامج يسووتهدف إزالووة كوول المنوواطق الخطوورة المهووددة 
لحياة المواطنين ونقل السكان لوحدات جديدة عن طريق إنهاء ونقل كافة سواكن  المنواطق الخطورة المهوددة 

 وذلك من خإل  تنفيذ ما يلي:لهم،  لحياة المواطنين وةناء مسكن مالئم

الدرجة األولى: رانهيارات أرضية ومخرات سويول  وتطووير منطقوة التورابيين  -المناطق غير اآلمنة   1
 بجنوب سيناء رمنطقة واقعة ف  مسار مخرات السيول .

مشووروًعا للتطوووير فوو   35الدرجووة الثانيووة: رمسوواكن غيوور مالئمووة  وتنفيووذ  –المنوواطق غيوور اآلمنووة   2
 عشر محافظات.

الدرجووة الثالثووة: رأموواكن الضووغط العووال   موون خووالل تنفيووذ ثالثووة مشووروعات  –المنوواطق غيوور اآلمنووة   3
 لدفن خطوط الاهرةاء الهوائية ف  ثالث محافظات.
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 ا ف  عدد ثالثة عشر محافظة.سوقً  24تطوير األسواق العشوائية: حيث سيتم تنفيذ   4
يتضا مما س ق أن هنا  برنامًجا موضوًعا للعشوائيات محودد الخطووات، وحقيقوة األمور أن العشووائيات 
خووالل العوووامين الماضووويين حظيووت باهتموووام بوووال  موون خوووالل رصووود اعتمووادات ماليوووة ك يووورة لهووا، وتوووم بالفعووول 

على حياة المواطنين وتمثل حجًموا مون التلووث ال  تطوير العديد من المناطق الت  كانت تمثل خطورة ك يرة
يستهان به، وةالفعل تثن  اللجنة على الخطوات الت  ات عت ف  شأن تطوير العديد من المنواطق العشووائية 

 والشكل الجمال  والمعماري المتميز الذي نفذت به.

ن هنووا  عائًقووا رئيسووًيا إال أن اللجنووة موون خووالل متابعتهووا لمووا يووتم تنفيووذه موون عمليووات تطوووير الحظووت أ
يواجوووه جهووواز تطووووير العشووووائيات فووو  عملياتوووه التووو  يقووووم بهوووا فووو  العديووود مووون المنووواطق أال وهووو  اعتوووراد 
القووواطنين وعووودم ثقوووتهم فووو  أنهوووم سووويعودون إلوووى ذات أمووواكنهم التووو  كوووانوا يقطنوووون بهوووا أو اعتراضوووهم علوووى 

 ديدة.االنتقال إلى مكان آخر وتر  ما اعتادوا عليه طيلة سنوات ع

والحقيقة إن تلك المشكلة البد وأن يتم التعامول معهوا بأسولوب أكثور عمًقوا وأكثور إيجابيوة يحقوق نوًعوا مون 
االلتزام الرضوائ  للموواطنين لتور  أمواكنهم وتحمول مشوقة االنتقوال وموا إلوى ذلوك. ويتمثول هوذا األسولوب فو  

فوو  المنوواطق العشوووائية التوو  تووم ضوورورة نشوور حملووة توعيووة إعالميووة مكثفووة تظهوور المجهووودات التوو  تمووت 
تطويرها وعودة القاطنين إليها مرة أخرى بعد انتهاء عمليات التطوير، األمر الذي سيضوف  ثقوة ك يورة لودى 

 المواطنين، ليكونوا عاماًل مساهًما وفعااًل ف  عمليات التطوير والحصر... وما إلى ذلك.

 واناء عليه فإن اللجنة توحي بما يلي:

عالميووة ك يوورة تظهوور مووا تووم فوو  العديوود موون المنوواطق العشوووائية موون تطوووير وتحووديث، تنظوويم حملووة إ   1
 ومدى رضاء قاطنيها بعد عودتهم إليها.

أن يكووون األسوولوب المت ووع بشووكل عووام هووو اإلحووالل للمنوواطق وعووودة ذات القوواطنين بهووا إليهووا، مووع   2
 االستفادة من المساحات الت  ستوفر جراء التطوير وإعادة التخطيط.
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ا ـ التخطيط العمـراني :
ً
 ثالث

حددت الخطة أسلوًةا للتعامل موع التخطويط العمرانو  مون خوالل برنوامج موزدوج شومل التخطويط العمرانو  
 وذلك من خإل  المست دفاو التالية:وال حوث والدراسات، 

 ، واسووتامال إعووداد الخوورائط المعلوماتيووة لمنظووومت  ميوواه2052تحووديث المخطووط االسووتراتيج  القوووم    1
الشورب والصوورف الصووح  لمراكووز محافظووة اإلسووكندرية، كفور الشوويخ، وإقلوويم القوواهرة الا وورى، باإلضووافة 
إلووى إعووداد المخططووات االسووتراتيجية للتنميووة العمرانيووة لمحافظووات ال حيوورة، المنوفيووة، بورسووعيد، ال حوور 

 األحمر، واإلسماعيلية.
 مدن حتى المرحلة السادسة.استامال واالنتهاء من المخططات االستراتيجية العامة لل  2
استامال تأسيس وحدات للمراصد المحلية فو  ثالثوة مودن بمحافظوة كفور الشويخ، وتحوديث المخططوات   3

 قرية . 163االستراتيجية العامة لقرى المرحلة العاجلة ر
نسومة التابعوة  50إعداد األحوزة العمرانية لم ان  العوزب والافوور والنجووع ذات الفئوة الحجميوة أقول مون   4

 لمحافظات وجه بحري.
إعداد الخريطة العمرانية لمحافظت  الشرقية والمنيا، هذا باإلضافة إلى استامال مشوروع تطووير وإعوادة   5

اسووتخدام مركووز التنميووة االقتصووادية واالجتماعيووة بووالمرج بالمشوواركة المجتمعيووة وإعووداد دراسووات الجوودوى 
 غلة.االقتصادية وخطط التطوير ف  استغالل األصول غير المست

وفوو  هووذا الصوودد تنوووه اللجنووة إلووى حقيقووة هامووة سوو ق وأن أشووارت إليهووا، مفادهووا أن االسووتثمارات التوو  
أنفقت على إعداد المخططات العمرانية ف  السنوات السابقة المتعلقة بالمدن وعواصومها واألحووزة العمرانيوة 

ل المخططوووات التفصووويلية، للقووورى لوووم تحقوووق الهووودف منهوووا نتيجوووة عووودم تنفيوووذ أغل هوووا علوووى األرد مووون خوووال
والس ب يعود إلى عدم قدرة الجهة المنوط بها تنفيذ المخططات التفصيلية من القيوام بهوا، وهوذه الجهوة هو  
المحليووات، فوواإلدارة المختصووة بووالتخطيط العمرانوو  بالمحافظووات هوو  المنوووط بهووا القيووام بتنفيووذ المخططووات 

علووى األرد، وتلووك اإلدارات تفتقوور إلووى الخ وورات والافوواءات التفصوويلية وإعوودادها وفًقووا لإلحووداثيات الواقعيووة 
بصورة واضحة ال ل س فيها، ومن ثم نجد أنفسنا أمام مخططات عامة تم إعدادها مون ق ول هيئوة التخطويط 

 العمران  ال تعدو إال أن تاون ح ًرا على ورق ولم تلق أي تنفيذ فعل .



- 132 - 

 واناء عليه فإن اللجنة توحي بما يلي:

هنا  مراجعة لما يتم إعداده من مخططات كأولوية ثانيوة فو  ضووء السول يات والمشوكالت أن تاون   1
 الت  أظهرها الواقع العمل  ف  التط يق.

تجهيووز إدارات التخطوويط العمرانوو  بالمحافظووات وتوودعيمها بووالاوادر الفنيووة الالزمووة التوو  تمكنهووا موون   2
 ات االستراتيجية.إعداد المخططات التفصيلية بصورة متزامنة مع نهو المخطط

ا ـ قطـاع الـمرافق :
ً
 رابع
 ــ ميـــاه الشـــــرب : 1

جاءت خدمة مياه الشرب بالخطة فو  إطوار برنوامج يتضومن خطوة تسوتهدف تحسوين خدموة ميواه الشورب 
مليوون  15,5  مشروًعا لمياه الشرب والصرف الصح  يسوتفيد منهوا نحوو 270كًما وكيًفا من خالل تنفيذ ر

ا ويتكـون هـذ، %98إلوى  %96نسمة، وتعمل على رفوع نسو ة تغطيوة شو كات ميواه الشورب فو  القورى مون 
 البرنامج من:

 أ   زيادة طاقات المحطات وتنفيذ مشروعات وش كات.

كوم علووى مسوتوى المحافظووات واسوتامال إحووالل وتجديود محطووات  271,7رفوع كفوواءة شو كات بطووول   ب
 وروافع ب عل المدن.

 ــ الصـــرف الص ــي : 2
وذلـك   %50، وف  القورى بنسو ة %100تستهدف الخطة تغطية المدن بخدمة الصرف الصح  بنس ة 

 من خإل  تنفيذ ما يلي:

 يوم./3ألف م 1281مشروع صرف صح  بالمدن بطاقة إجمالية  61* تنفيذ عدد 

كم، وةوذلك يكوون 1803,5يوم بالقرى، وش كات بطول /3ألف م 96مشروًعا بطاقة  144* نهو عدد 
 من إجمال  قرى الجمهورية. %30قرية بنس ة  1422قد تم االنتهاء من عدد 

 كم على مستوى المحافظات. 826,2ءة ش كات بطول * رفع كفا



- 133 - 

تلك كانت مسوتهدفات الخطوة لقطواع المرافوق سوواء ميواه الشورب أو الصورف الصوح ، وفو  هوذا الصودد 
تشير اللجنة إلى تسوالل توقفوت عنوده أثنواء مناقشوتها لخطوة وموازنوة قطواع المرافوق والهيئوات القائموة عليهوا 

والصووورف الصوووح  والجهووواز التنفيووذي لميووواه الشووورب والصووورف الصوووح  وهوو  الهيئوووة القوميوووة لميووواه الشوورب 
والشوووركة القابضوووة لميووواه الشووورب والصووورف الصوووح ، أال وهووو : هووول سووويتم تنفيوووذ موووا ورد بالخطوووة فووو  ظووول 

 التقديرات الموضوعة للجهات الثالث المكونة لهذا القطاع.

قوديرات الموضووعة لهوا، وذلوك علوى وجدير بالوذكر أن الجهوات الثالثوة لون تسوتطيع تنفيوذ خطتهوا وفًقوا للت
 النحو التال :

 أ ـ ال يئة الةومية لمياه الشرب والصرف الص ي:

مليووار جنيووه، مقسموووة كمووا  18.9باسووتثمارات قوودرها  2019/  2018تووم إعووداد مقتوورح خطووة العووام المووال   -
 يل :

 مليار جنيه. 5.1 :  ميوواه الشوورب -
مليوووووار جنيوووووه لمحطوووووات  3.5مليوووووار جنيوووووه، منهوووووا  6.8:   صرف صح  المدن -

المعالجة الثنائية والثالثية بمحافظات الوجه الق ل  إلمكان نهوها خالل العوام الموال  
 ط ًقا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية ف  هذا الخصور. 2019/  2018

 مليار جنيه. 7:   صرف صح  القرى  -
 مشروعاو اآلتية:ممطا من خإل  هذه االستثماراو ن و الـ

 يوم./3ألف م 998بطاقة    مشروع مياه شرب 36عدد   1
 يوم./3ألف م 1614بطاقة   مشروع صرف صح  بالمدن 55عدد   2
 مشروع صرف صح  بالقرى. 160عدد   3

 8.2بمعرفووة وزارة التخطوويط باسووتثمارات قوودرها  2019/  2018تووم اعتموواد مقتوورح خطووة الهيئووة للعووام المووال  
 مةسمة كما يلي:من إجمال  مقترح الهيئة،  %43مليار جنيه بنس ة 

 من إجمال  المقترح. %63مليار جنيه بنس ة  3.2 :  ميوواه الشوورب -
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مليوووووووار جنيووووووه لمحطوووووووات  1مليووووووار جنيوووووووه، منهووووووا  2.5:   صرف صح  المدن -
من إجمال  المقترح  %37المعالجة الثنائية والثالثية بمحافظات الوجه الق ل  بنس ة 

 االستثمارات نهو هذه المشروعات ف  مواعديها المحددة.والت  يصعب بهذه 
 من إجمال  المقترح. %36مليار جنيه بنس ة  2.5:  صرف صح  القرى  -
مليووار جنيووه لمحطووات المعالجووة  1.5مليووار جنيووه ر 2.1مطلوووب بصووفة عاجلووة توودعيم خطووة الهيئووة بم لوو   -

مليووار جنيووه  10.3ية والقوميووة  لتصوو ا الخطووة مليووار جنيووه للمشووروعات االسووتراتيج 0.6الثنائيووة والثالثيووة ووووو 
 مخطط من خاللها نهو هذه المشروعات.

o  يوم./3ألف م 724بطاقة   مشروع مياه شرب  25عدد 
o  يوم./3ألف م 1127بطاقة  مشروع صرف صح  بالمدن  59عدد 
o  مشروع صرف صح  بالقرى.  90عدد 

 
 مةترد خطة ال يئة بمةترد خطة وةارل التمطيا

 النسبة % 2019/  2018مقتـرح  البيــان

 مقرتح وزارة التخطيط مقرتح اهليئة

 %63 3.2 5.1 مشروعات مياه الشرب

 %37 2.5 6.8 مشروعات الصرف الصح 

 %36 2.5 7 المشروع القوم  لصرف صح  القرى 

 %43 8.2 18.9 اإلجمال 

مليوووار جنيوووه إلمكوووان  18.9اسوووتثمارات قووودرها  2018/2019وحيوووث إن طلوووب الهيئوووة فووو  مقتووورح خطتهوووا 
تنفيووذ المشووروعات وفًقووا ل رامجهووا التنفيذيووة بمووا فوو  ذلووك تنفيووذ القوورى المدرجووة بالخطووة، لووذا فووإن الهيئووة تأموول 
تدبير مقترح خطتها بكامل االستثمارات المطلوةة حتى يمكن االلتوزام بنهوو هوذه المشوروعات ودخولهوا الخدموة 

مليوار جنيوه لمحطوات المعالجوة  1.5مليوار جنيوه ر 2.1ت مالية قدرها ف  مواعيدها المحددة أو تدبير اعتمادا
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مليوووار جنيوووه  0.6محطوووة معالجوووة +  52الثنائيوووة والثالثيوووة الجووواري تنفيوووذها بمحافظوووات الوجوووه الق لووو  لعووودد 
 مليار جنيه. 10.3مشروعات  لتص ا إجمال  الخطة  4للمشروعات االستراتيجية والقومية لعدد 

 سياست ا لتنفيذ مةترد المطة للعام الـمالي ما يلي: فةد تبنت ال يئة في

التركيز على المشروعات الت  بها نسب تنفيذ مرتفعة لنهوهوا خوالل العوام الموال ، موع إعطواء أولويوة  -
لمشروعات ميواه الشورب التو  تخودم المنواطق التو  يوجود بهوا عجوز أو متوقوع أن يحودث بهوا عجوز ر 

 المناطق الساخنة .
 %100توصيل خدمة الصرف الصح  ل اق  مدن الجمهورية، لتصو ا نسو ة التغطيوة التركيز على  -

وذلك باستامال تنفيذ محطات المعالجة وش كات االنحدار ومحطات الرفع لخدموة هوذه المودن خوالل 
 العامين القادمين.

 ن.التركيز على نهو مشروعات الصرف الصح  الجاري تنفيذها بالقرى لنهوها خالل العامين القادمي -
تعموويم مفهوووم الالمركزيووة فوو  تحديوود نظووام المعالجووة واسووتخدام نظووم غيوور تقليديووة تتناسووب مووع ط يعووة  -

 وظروف القرية المصرية.
التوسع ف  إنشاء محطات تحلية مياه ال حر للمحافظات الساحلية ر ال حر األحمر وو شمال وجنوب سويناء ووو  -

 ياه الشرب لهذه المحافظات.مطروح  لتنويع مصادر المياه وخفل تااليف مد خطوط م
التوسووع فوو  اسووتخدام نظووم المعالجووة الثالثيووة للحفوواظ علووى ال يئووة وتعظوويم االسووتفادة موون الميوواه المنقوواة  -

 بإعادة استخدامها ف  ظل محدودية المياه السطحية.
التنسووويق موووع كافوووة األجهوووزة المعنيوووة بالدولوووة للقضووواء علوووى المشووواكل والمعوقوووات التووو  تواجوووه تنفيوووذ  -

 عات مياه الشرب والصرف الصح  وذلك من خالل:مشرو 
 إزالة التعديات القائمة حالًيا على األراض  المخصصة للروافع والمعالجات.  1
 ت سيط إجراءات نزع الملاية وسرعة صدور قرارات التخصيا.  2
ت سيط إجراءات الحصوول علوى التصواريا مون الجهوات المختلفوة ر طورق ووو ري ووو بيئوة ووو كهرةواء ووو   3

 ديد .سكة ح
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تعظيم دور مؤسسوات المجتموع المودن  فو  تط يوق سياسوات وخطوط وتمويول مشوروعات ميواه الشورب  -
 والصرف الصح  وذلك عن طريق:

o .توفير األراض  الالزمة إلقامة المشروعات وذلك ف  إطار خطة الدولة 
o .جمع الت رعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة ف  التمويل الجزئ  لهذه المشروعات 
o كن لمؤسسات المجتمع المدن  المساهمة ف  تشغيل المشروعات بعد نهوها.يم 
o .اإلسهام ف  توعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظة عليها 
o  اإلسهام ف  توعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد استهالكها ووضع الخطوط والدراسوات للتوعيوة

 عة والمقروءة والمرئية وإقامة المؤتمرات الخاصة بالتوعية.بوسائل اإلعالم المسمو 
 الج اة التنفيذل لمياه الشرب والصرف الص ي:   ـ ب

 التعليــق الـموقف احلايل البنـــد م

الخطووة المقترحووة بقيمووة  1
 مليار جنيه 6.6

مشروع  88كان مقترح نهو عدد 
 مليار جنيه 9.8بتالفة استثمارية 

الجهاز بحاجة إلى  •
دعم الخطة المعتمدة 

 1.5بم ل  ال يقل عن 
 510مليار جنيه ر

 52جنيه لنهو  مليون 
 مليون  700مشروع + 

جنيه لمشروع أبورواش 
جنيه  مليون  290+ 

 للمشروعات الجارية .
ليص ا إجمال  الخطة  •

 4.117المطلوةة 
 مليار جنيه.
 

الخطوووة المعتمووودة بقيموووة  2
 مليار جنيه. 2.617

مشروع  36مخطط نهو عدد  •
مليار جنيه بعد عمل  4.6بتالفة 

مناقالت داخلية من باق  
 359مشروعات الخطة بقيمة 

 مليون جنيه.
المشروعات الت  تم إرجاءها عدد  •

مليار جنيه  5.2مشروع بتالفة  52
 510باحتياج إلى تمويل قدره 

 مليون جنيه.
المشروعات الجاري تنفيذها تحتاج  •

مليون جنيه  290تمويل بم ل  
للحفاظ على ال رامج الزمنية 

 ومعدالت تنفيذها.
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 ـ الشركة الةاب ة لمياه الشرب والصرف الص ي:ــ ج

لم تختلف الشركة القابضة عون الجهتوين السوابقتين فو  أن التقوديرات الموضووعة لهوا لون تمكنهوا مون إجوراء  -
أطوووال الشوو كات المتهالاووة والتوو  تحتوواج إلووى األعمووال الضوورورية لإلحووالل والتجديوود والصوويانة للعديوود موون 

 صيانة وإحالل بصورة ملحة وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

 
هوووذا، وقووود ناقشوووت اللجنوووة باستفاضوووة خطوووة قطووواع المرافوووق، واتضوووا أنوووه نظوووًرا لمحدوديوووة المووووارد فوووإن 

يتم بالمواءمة موع موا توم تقوديره. وفو  التقديرات الت  ُوضعت ال يمكن زيادتها، ومن ثم فإن العمل البد وأن 
 هذا الصدد فإن اللجنة توص  ف  شأن المرافق بما يل :

ضووورورة صووودور قووورار يتووويا للووووزير المخوووتا بعمووول المنووواقالت فيموووا بوووين المشوووروعات التووو  تنفوووذها  -
الجهووات التابعووة لووه بحيووث يمكوون نهووو عوودد موون المشووروعات موون خووالل الميزانيووة السوونوية، وموون ثووم 

 ك ر قدر ممكن من تفعيل االستثمارات المنفقة.تحقيق أ
 

 
 رئيس اللجنــة

 م / معتز حممد حممود
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واالجتماعية لعام قتصادية دارة احمللية عن خطة التنمية االتوصيات جلنة اإل - 18
2018/2019 
 ــــــــ

مـايو  من اوريل  والثـاني والسـاوس  مـن 24عةدو لجنة ا وارل الم لية ستة جمتماعاو وتواريخ 
  استعرضــت في ــا مــا مــاء وبيــان الســيدل الــدكتورل / هالــة حلمــي الســعيد وةيــرل التمطــيا 2018ســنة 

خـإل   2018والمتابعة وا حإلد ا وارل أمام المجلس بجلسته المعةوول وتاريخ الثاني من اوريل سـنة 
بمشروع خطـة التنميـة وور االنعةاو العاول الثالث من الفصل التشريعي األو   كما أطلعت على ما ورو 

 -  وقد ات ح للجنة ما يلي:2018/2019االقتصاوية واالمتماعية للعام المالي 
( مليـار منيـه  يمصـص لـدواوين 33 3تبلل المصروفاو ا ممالية لبرامج التنمية الم لية ن ـو   -

 من جممالي الممصصاو. %76عموم الم افظاو نسبة 
ه مــن مملــة مصــروفاو البــرامج  ونســبة تزيــد علــى ( مليــار منيــ2 11تةــدر االســتثماراو ون ــو   -

 .%37الثلث  في حين تصل األهمية النسبية لممصصاو األمور  ونسبة تناهز 
يأتي جنفاق البـاب الثـاني المـاص بمصـروفاو التشـغيل والصـيانة فـي المركـز الثالـث  حيـث يصـل  -

 من أممالي المصروفاو. %20( مليار منيه  ونسبة 7 6جلى ن و  
ل المصروفاو ارتفاع نصيق وواوين عموم الم افظاو ويوضح الجدو  التـالي التوةيـع يع س هي  -

 الجغرافي الستثماراو ورامج التنمية الم لية لدواوين عموم الم افظاو. 
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 احملافظة

مد وتدعيم شبكات  حتسني البيئة
 الكهرباء االنارة

تدعيم احتياجات  األمن واالطفاء واملرور
 وحدات احمللية

 رصف طرق

 مجلة خزانة ذاتي مجلة خزانة ذاتي مجلة خزانة ذاتي مجلة خزانة ذاتي مجلة خزانة ذاتي

 264334 263834 500 56580 50580 6000 186027 186027 0 33269 32769 500 54330 46790 7540 القاهرة 
 209000 160500 48500 28300 28300 0 26455 26455 0 32390 32390 0 193835 79310 114525 اجليزة

 169950 166843 3107 12663 11750 913 25000 25000 0 19888 18915 973 81060 78153 2907 القليوبية
 93900 93900 0 89701 89701 0 32939 32939 0 46080 46080 0 318860 302860 16000 اإلسكندرية

 333767 321767 12000 71689 71689 0 46535 44303 2232 31001 31001 0 107590 107590 0 البحرية
 143174 93300 49874 32200 10000 22200 22700 22700 0 156150 10000 146150 422350 14000 408350 مطروح
 42846 37896 4950 36402 30916 5486 47078 43578 3500 18863 15977 2886 43329 35191 8138 املنوفية
 147861 137516 10345 19052 15842 3210 51028 44300 6728 24719 21462 3257 61440 53880 7560 الغربية

 123679 102052 21627 35837 34502 1335 60580 60580 0 32018 31911 107 24971 18540 6431 كفرالشيخ
 90533 76533 14000 4479 1879 2600 5313 1213 4000 4623 3623 1000 46752 36752 10000 دمياط

 181616 136616 45000 27540 24540 3000 16650 10650 6000 15736 7736 8000 33975 25975 8000 الدقهلية
 75500 75500 0 21400 21400 0 22000 22000 0 63275 63275 0 23400 17749 5651 مشال سيناء

 75752 75725 0 74885 69885 5000 28440 23440 5000 20950 20950 0 10000 10000 0 جنوب سيناء
 45000 38135 6865 27385 20860 6525 26635 24635 2000 21120 21120 0 25250 25250 0 بورسعيد

 57250 54250 3000 17925 16925 1000 17200 15200 2000 29875 22875 7000 41575 39575 2000 اإلمساعيلية
 28480 28480 0 6199 0 6199 13260 10310 2950 27255 14655 12600 54806 46555 8251 السويس
 226810 204565 22245 9305 6954 2351 6210 6210 0 10665 10665 0 122350 113696 8654 الشرقية

 157425 154425 3000 57910 49798 8112 28450 26950 1500 36522 31522 5000 38943 35555 3388 بني سويف
 199596 170496 29100 14020 12220 1800 40172 25912 14260 34824 20824 14000 107828 107828 0 الفيوم 

 87212 66585 20627 64654 61790 2864 46100 46100 0 49981 41367 8614 34134 22584 11550 املنيا
 131354 121354 10000 26292 26292 0 85125 82125 3000 105031 100031 5000 134000 124000 1000 أسيوط
 77889 73139 4750 17052 17052 0 59305 59305  0 21800 20000 1800 30504 30504 0 اجلديد الوادي
 43833 39550 4283 33068 30316 2752 36941 23535 3406 23883 23883 0 88605 85019 3586 سوهاج

 90500 90500 0 42692 42692 0 18800 18800 0 45994 45994 0 49594 49594 0 قنا
 86585 86585 0 19750 19750 0 22370 22370 0 51408 51408 0 63887 53887 10000 أسوان 

 213512 163512 50000 59981 50981 9000 20200 18200 2000 59925 30925 29000 66382 36382 30000 البحر األمحر
 115580 114580 1000 12735 12735 0 46508 46508 0 86056 86056 0 104521 104521 0 األقصر

 2512911 3148138 364773 219696 829349 90247 1027921 979345 58576 1103301 857414 245887 2384271 1701740 682531 اإلمجايل
 

 تنفيذه لديوان عام وزارة التنمية احمللية.  فأوالً: املالمح األساسية لربامج التنمية احمللية املستهد

ــي      ــل ممصصــاو المصــروفاو ف ــة  تبل ــل  2018/2019مواةن ــوةارل مبل ــديوان عــام ال ل
مليــون منيــه  948وأممــالي االســتثماراو  %5 3والتوةيـع النســبي للمصــروفاو  1  166  645

  3مليون منيـه والتوةيـع النسـبي للعمالـة حـوالى  53  412يست وذ قيمة وند األمور على مبلل 
 0  592والباب الرابع  35  596ل كما اورج للباب الثالث مبل 123  644والباب الثاني  43%

مليون وأممالي االستثماراو تـم  280مليون منيه والثامن  15والباب السابع  0  121والمامس 
 تمصيصه لتدعيم خطة التنمية الم افظاو وذلك و دف:

 26قرية في  4740ورنامج تطوير وتنمية الةرى المصرية وهذا البرنامج يست دف تطوير عدو "-1
 نشطة التالية:م افظة في األ 
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رفع كفاءل منظومة المياه لتغطية المناط  الم رومة والمستجدل وةياول نصيق الفرو من المياه  -
ألف نسمة وانشاء عدو خمس  100قرية لمدمة  20كم في 210النةية مد شب او مياه بطو  

مدمة قرل ل 10( م طة مياه وـ 2ألف نسمة وانشاء عدو   75قرية لمدمة  25خزاناو علوية في 
 ألف نسمة. 50

ألف وحلة حرف ح ى  100توحيل خدمة الصرف الص ي للمناط  الم رومة والمستجدل وتنفيذ  -
ألف  125( م طة معالجة الصرف الص ي لمدمة   2للمناة  لمدمة مليون نسمة وانشاء  

( ألف 125كم شب او اخراء لمدمة  45ألف نسمة وتنفيذ  50م طاو رفع لمدمة  4نسمة( تنفيذ 
 نسمة.

عموو  400تدعيم منظومة الك رااء لتغطية المناط  الم رومة والمستجدل ورفع الةدراو وتركيق  -
م والو  10 ألف نسمة(   تركيق 75كم أطوا  شب او لمدمة 3ألف نسمة( و 100انارل لمدمة   

 لمدمة ألف نسمة.
كم 34رحف طرق بطو  رفع كفاءل الطرق السرعة لنةل المواطنين وال احإلو الزراعية والب ادع و -

 كوارى سياراو ومشال. 2وانشاء 
 ألف نسمة. 100( م اتق وريد عدو المستفيدين 5تطوير المدمة البريدية وتطوير عدو   -
 100( مدرسة تعليم أساسي عدو المستفيدين  15تطوير ورفع كفاءل خدماو التعليم وتطوير عدو   -

 ألف نسمة(.
( مجمعًا للمدماو ويصل عدو 25وتنفيذ عدو   تيسير المدماو ال  ومية على المواطنين -

 ألف نسمة. 125المستفيدين 
 ألف نسمة. 50مركز شباب لمدمة  2رفع كفاءل مراكز الشباب لتنمية م اراو الشباب وتنفيذ  -
ورنامج تدعيم خطا التنمية في الم افظاو وهذا البرنامج يست دف استكما  مشروعاو البنية -2

 متماعية من خإل .األساسية وترسيخ العدالة اال
 كم.50وعم مشروعاو الطرق  كبارل السياراو والمشال( ورحف طرق  -
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 ألف عموو وراا التجمعاو البدوية بالمدن. 150رفع كفاءل منظومة الطرق من انارل وتركيق  -
 ( م طة مناولة وسيطة.2مُعده( تنفيذ عدو   80توريد معداو نظافة   -
 انشاء وتطوير مجاةر آلية ونصف آلية. -
 مشروع عامل. 50ستكما  ا -
 مركز تكنولوميه المعلوماو. 100تطوير  -
 معبر غير قانونى(. 300غل    -
( 400لبعض المناط  واعداو ممططاو تفصلية لـ   23مدنية( و 15اعداو ممططاو تفصليه لــ   -

 ( مُعدل لموام ة السيو .30منطةة لوميستية وتوفير   32قرية وتنفيذ  

ا 
ً
 افظات:دواوين عموم احمل –ثاني

قروض وتس يإلو   355000خزانة   1000000   639 9840تم تمصيص استثماراو تبلل وـ 
 %76.3التوةيع النسبي  579 25399 التي تبلل مصروفاوال( من مملة  1485639تمويل ذاتي 

والتوةيع النسبي للعمالة  53313مملة عدو العمالة ا وارية والفنية  9540.915  قيمة وند األمور
53.3%. 

الم افظاو التي تتسم بارتفاع تعداوها  ةنصبأوتبين من ممصصاو وواوين عموم الم افظاو ارتفاع 
 ثر فأك %7الس اني وعلى رأس ا الةاهرل والب يرل والشرقية والدق لية وا س ندرية بالنسق التالية 

 ( %5: %4  الشرقية  الدق لية ا س ندرية (أكثر من   %6جلى  %5  الةاهرل والب يرل  أكثر من 
   أسيوط  سوهاج  المنيا  الغراية (.

 المنوفية  وني سويف  كفرالشيخ  مطرود  الفيوم  قنا  الجيزل. %4: %3أكثر من 

الةليواية  أسوان  ا سماعيلية  األقصر  الواول الجديد  شما  سيناء  وورسعيد   %3: %2أكثر من 
 الب ر األحمر.
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% فأقل السويس  منوب سيناء وومياط مع العلم أن االستثماراو ال  ومية قد تم توةيع ا وين 2
الم افظاو أخًذا في االعتباراو الفجواو التنموية وذلك لتنفيذ المشروعاو على مستوى الم افظاو 

 و التالي:على الن  2019/  2018بمطة عام 

مليون نسمة لراا األحياء وإنشاء  42.2كم لمدمة ن و  2664مشروعاو رحف طرق بأطوا   -
م اور مديدل لتنمية منظومة الطرق وتيسير انتةاالو األفراو والتباو  التجارل وال فاظ على سإلمة 

 والممتلكاو وت ةي  وفر في الوقوو. ينالمواطن
مليون نسمة  26نفًةا ( لمدمة ن و  15كوارل مشاه    ( 21( كوارل سياراو  و    79جنشاء    -

 لتيسير االنتةاالو وانسياوية المرور وتوفير السإلمة للمواطنين.
آالف م و   وتركيق ن و  40كم ون و  981.5 بأطوا مشروعاو الك رااء وتركيق كاوإلو جنارل  -

ن نسمة لتوفير مليو 43.8آالف عموو جنارل وثإل  م طاو طاقة شمسية لمدمة ن و  53.2
التيار الك راادي لكافة المناط  وةياول الةدرل الك راادية لتلبية احتياماو المشروعاو المتوسطة 

 والصغيرل.
 لل فاظ على الص ة العامة وسإلمة المواطنين. يت سين البيئالمشروعاو   -

 سكندرية (قل العام بالقاهرة واإلاهليئات االقتصادية التابعة للمحليات ) هيئة الن –ثالثاً 

   2019/  2018ولغت مملة استثماراو هيئاو النةل العام بمشروع خطة العام المالي 
التوةيع النسبي للمصروفاو  5397.63مليون منيه ( تمويل خزانة ومملة المصروفاو  300.000
  %3.0ونسبة عمالة  3253مملة العمالة ا وارية والفنية  1897.000قيمة وند األمور  16.20%

منيه من مملة مصروفاو  مليون  100 00ل العام بالةاهرل استثماراو بمبلل يمص هيئة النة
والباب الثاني والباب الثامن مبلل  1121.80الباب األو   1520.50تم تمصيص مبلل  4036.86
ضمن مليون  200 000وحيث أورمت استثماراو ال يئة العامة لنةل الركاب باٍ س ندرية  1294.56

بالباب الثاني و  1534.61( بالباب األو  و  376.50   1360.77مملة مصروفاو مبلل 
 بالباب الثامن. 1666.02
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 ة التابعة للمحليات:ياهليئات اخلدم – رابعاً 

بمشروع المطة ل يئاو النظافة  2019/  2018تم تمصيص استثماراو للعام المالي 
استثماراو ال يئة تمويل ذاتي  تم تمصيص  500( تمويل خزانة 6200مليون منيه    67000

تمويل  5000( تمويل خزانة 35000( عبارل عن  40000العامة لنظافة وتجميل الةاهرل مبلل   
تمويل خزانة ومملة  27000ذاتي وتمصيص استثماراو لل يئة العامة لنظافة وتجميل الجيزل مبلل 

مملة عدو  724.98قيمة وند األمور  %4.0مليون منيه التوةيع النسبي  1324.92مصروفاو 
 .0.5التوةيع النسبي للعمالة  3253ية نالعمالة ا وارية والف

ا 
ً
 :تالعشوائيابرنامج تطوير  –خامس

يست دف البرنامج جةالة كل المناط  المطرل الم دول ل يال المواطنين ونةل الس ان لوحداو 
المواطنين واناء س ن مديدل عن طري  جن اء جةالة ونةل كافة س ان المناط  المطرل الم دول ل يال 

 مإلدم ل م وفي هذا السياق تست دف المطة تنفيذ ما يلي:

سيو  تطوير منطةة التراويين بجنوب  راوالمنطةة غير اآلمنة الدرمة األو : ان ياراو أرضية ومم -1
 سيناء وهى منطةة واقعة في مسار ممراو السيو .

مشروًعا للتطوير في عشر  35إلدمة تنفيذ المناط  غير اآلمنة الدرمة الثانية: مساكن غير م -2
 م افظاو.

أماكن ضغا عالي أو تلو  تنفيذ ثإل  مشروعاو لدفن خطوط  :المناط  غير آمنة الدرمة الثالثة -3
 الك رااء ال وادية في ثإل  م افظاو.

 سوًقا في عدو ثإل  عشر م افظة. 24مست دف تنفيذ   :تطوير األسواق العشوادية -4

ا شارل جلى أن المطة قد انت جت من ًجا مغايًرا عن المطا ا نمادية السابةة بالتزام ا  اللجنة تؤو
وتطبي  مواةنة البرامج واألواء لت سين كفاءل االنفاق العام وتفعيل آلياو المتابعة والتةويم  كما 

واسناًوا  حرحت المطة في توةيع االستثماراو العامة على معالجة الفجواو التنموية وين الم افظاو
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أولوية لتنمية المناط  ذاو األهمية االستراتيجية وفي مةدمت ا شبه مزيرل سيناء وكذلك الم افظاو 
 األكثر احتياماو في الصعيد.

الود أن ت ة  األهداف  2019/  2018وعإلول على ما تةدم فإن مشروع خطة التنمية للعام المالي 
 :األتية

مسيرل التنمية الم لية والمشاركة المجتمعية " المجتمع المدني" ويتجسد تأحيل مبدأ الإلمركزية لدعم  -
ذلك عملًيا من خإل  توسيع سلطة الم افظين واختصاحات م وإعطاد م المرونة في جعاول توةيع 
االستثماراو المدرمة بالمطة وإمراء مناقإلو وين المشروعاو وفًةا لإلحتياماو الفعلية وذلك من خلإل 

ين تفوي او لرؤساء المراكز واألحياء والمدن والوحداو الم لية الةروية با ضافة جلى منح الم افظ
 منح هذه الوحداو الم لية اختصاص جوارل وتسوي  الصناعاو ذاو الطابع الم لي.

يتم جعداو خطة تنموية على مستوى المراكز لت ديد االحتياماو واختيار المشروعاو وأولويت ا  -
تابعة ل ا  وذلك تفعيإًل لمبدأ تصاعدية المطة ودًء من مستوى الةرية ثم المركز ثم للمراكز والةرى ال

" من  177الم افظة لتكون أكثر توافًةا وتعبير لرؤى واحتياماو المواطنين جعمااًل لنص الماول " 
ة الدستور والتي تنص على " تكفل الدولة توفير ما ت تامه الوحداو الم لية من معاونة علمية وفني
وإوارية ومالية وت من التوةيع العاو  للمراف  والمدماو والموارو وتةريق مستوياو التنمية وت ةي  

 العدالة االمتماعية وين هذه الوحداو طبًةا لما ينظمه الةانون".

 ت ةي  النمو االحتوادي والمستدام من خإل  رفع معد  النمو االقتصاول وت ةي  نمو متواةن جقليًما. -

  وذلك لرفع كفاءل الما  العام 2019/  2018ا  آلية لمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام است د -
 المواطنين. حيال وت سين

/  2018وفي ضوء المناقشاو التي وارو بشأن ما ورو بمطة التنمية االقتصاوية واالمتماعية لعام 
ومق جلةاء ال وء علي ا توو اللجنة أن تشير جلى بعض التوحياو والمإلحظاو التي تست  2019

 ويتعين أخذها في االعتبار وهى على الن و التالي:
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تعزيز م دأ المشاركة المجتمعية ف  تدارأ أولويات التنمية ف  المرحلة القادمة وصياغة السياسات  أواًل:
وتوفير تحسين جودة الحياة لاافة المواطنين و ة لمستهدفاتها بما يضمن احتوائية النمو حققوال رامج الم

 .الحماية االجتماعية للط قات ذات الدخل المحدود

تحقيق النمو المتوازن جغرافًيا وةيئًيا ومراعاة ال عدين االقتصادي واالجتماع  للتنمية تحقيقا  ثانًيا:
 .  من الدستور 27لالستحقاقات الدستورية ذات الصلة والت  أكدت عليها نا المادة ر 

ارية والمالية وتفعيل المشاركة الشع ية ف  عمليات التخطيط للتنمية ف  إطار دعم الالمركزية اإلد ثالثًا:
 .امتفعيل قانون التخطيط العام وقانون اإلدارة الجاري استصداره

تحسين مؤشرات التنمية ال شرية وذلك بتدعيم مشروعات الخدمة ذات األولوية الجماهيرية الملحة  :رابعاً 
 محافظة. 22مويل مشروعات للقرى األكثر احتياجا ف  ف  قرى المحافظات المستهدفة لت

 .رفع كفاءة األداء التنفيذي لإلدارات المحلية على مستوى المحافظة والمركز والمدينة :خامساً 

دعم قدرة المحليات على مواجهة االحتياجات العاجلة والملحة لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية  :ساوساً 
مليار جنيه لخطة هذا العام لتوفر الخدمات  2.6ات حكومية مستهدفة قدرها والت  استحوذت على استثمار 

 المحلية للمواطنين.

أهمية تطوير العشوائيات تنفيًذا لالستحقاقات الدستورية والت  من خاللها يتم توجيه االستثمار إلى  :بعاً سا
مليار جنيه  5.123االستثمارات بها استامال إعادة تخطيط وتطوير وتنمية المناطق العشوائية ت ل  قيمة 

محافظة الستامال تطوير المنطق العشوائية غير اآلمنة لتص ا المناطق الت  تم  22موزعة على 
منطقة مهددة  86منطقة غير آمنة وال دء ف  تطوير  87من جملة المناطق المستهدفة  %50تطويرها 

ت ال حر األحمر، والمنيا، والغرةية، وال دء للحياة، واستامال تطوير خمسة مناطق غير مخططة لمحافظا
 .محافظة 12سوق ف   32ف  تطوير عدد 

استامال بناء منظومة الاترونية للتخطيط والمتابعة واستخدامها للرةط بين وزارة التخطيط والمتابعة  :ثامناً 
 واإلصالح اإلداري وجميع جهات االسناد الاترونًيا.
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القوم  والتخطيط المحل  وفًقا لآلجال الزمنية المختلفة تحقيًقا للرةط  ضرورة الرةط بين التخطيط :تاسعاً 
بين التخطيط االقتصادي واالجتماع  وال يئ  من ناحية والتخطيط الجغراف  من ناحية أخرى لمعالجة 

 .الدستوري للمواطنين باختالف توزيعهم الجغراف  للحقالفجوات التنموية الت  تعان  منها األقاليم إعمااًل 

وضع آليات لمواجهة معوقات تنفيذ ال رامج والمشروعات سواء من الناحية الفنية أو المالية أو  :عاشراً 
 اإلدارية وذلك بهدف تنفيذها ف  المدى الزمن  المحدد لها وفًقا للخطة الموضوعية.

ت ت ن  نموذج اإلعمال االحتوائ  ف  بعل المناطق عن طريق ضم مواطن  المجتمعا :ال اول عشر
والمناطق المحلية الفقيرة إلى الوحدات اإلنتاجية والتجارية للشركات الا رى عن طريق التعاقد معهم 
كموردين أو كموزعين لمنتجاتهم وإدماجهم ف  منظومة الصناعات التاميلية ضمن خطة الدولة ف  نشرا 

الواردة  ، وذلك بتفعيل االختصاصاتلصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة ف  صعيد مصر
 بالقانون المنظم لهيئة تنمية الصعيد والجاري إصدارة.

استامال الخريطة االستثمارية لمحافظات الجمهورية، وتوزيع الفرر االستثمارية جغرافًيا  عشر: الثاني
 مع إعطاء األولوية لتنمية المناطق النائية واألكثر احتياًجا ف  إطار تحقيق التنمية المتوازنة جغرافًيا.

االرتقاء بمستوى الخدمات بمجاالت األمن واإلطفاء والمرور وشرطة المرافق لتهيئة مناخ  عشر: ثالثال
 أمن يساهم ف  تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

اآلمن من المخلفات  اوضع منظومة شاملة إلدارة المخلفات ذات الط يعة الخاصة للتخل عشر: الرابع
وزيادة المخصصات االستثمارية لها لسرعة تنفيذ برنامج المخلفات ال لدية الصل ة وحماية التنوع 

 ال يولوج .

الترع والمصارف وإنشاء وتجديد  ألعمال تطهير وتغطيهزيادة االستثمارات المخصصة  عشر: المامس
 ية وإنشاء بيارات لتجميع المياه الجوفية.ش كات الصرف الزراع  وإنشاء حوائط ساندة وأعمال صناع

إعداد برنامج متاامل للتوجه التنموي لال من ش ه جزيرة سيناء والصعيد وإعطائهم أولوية  عشر: الساوس
 التنفيذ.
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توجيه االستثمارات بالمناطق الريفية للقضاء على عوامل الطرد والحد من الهجرة إلى  عشر: السابع
 بين المحافظات. معدل التفاوتلفجوة الداخلية بينهما وتقليل ا ضيقالمناطق الحضرية وت

إعداد مخطط التنمية الشاملة لمحور ديروط  الفرافرة وامتداده لساحل ال حر األحمر والوادي  :الثامن عشر
 الجديد.

 إحالل وتجديد مراكز التدريب الموجودة بمحافظات  السويس، بنى سويف، مطروح. عشر: التاسع

استامال اعداد الخرائط المعلوماتية لمنظومت  مياه الشرب والصرف الصح  لمراكز  العشرون:
 محافظات اإلسكندرية وكفر الشيخ والجيزة والقاهرة.

سرعة االنتهاء من إعداد المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية لمحافظات الجيزة  ال اول والعشرون:
 اعلية، الفيوم، بن  سويف، المنيا، قنا.المنوفية، بورسعيد، ال حر األحمر، االسم

 ..وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 جنةلرئيس ال                                                                                       

 

  مهندس امحد السجيني                                     
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جتماعية للعام قتصادية واالالشباب والرياضة فى شأن خطة التنمية االتوصيات جلنة  - 19
 2018/2019 املاىل

 ــــــــ
 هيئة ستاد القاهرة ( –اجمللس القومي للرياضة  –عن ) اجمللس القومي للشباب 

 2018/2019ماء بمست دف قطاع الشباب والرياضة خإل  خطة العام المـالي  على مااللجنة  اطلعت
المةترحة بمواةناو قطاعاو الشـباب والرياضـة  االستثمارية االعتماواو وترى أن ومشروعاو من ورامج 

مــع حجــم المشــروعاو الفعليــة المتعاقــدل علي ــا تلــك الج ــاو  ناســقال تت 2018/2019للعــام المــالي 
 لذا فإن اللجنة توحى بما يلى :  تست دف ن وها خإل  هذا العام التي االستثماريةوخطط ا 

 :اجمللس القومي للشباب أوالً:

 : الباب السادس " اإلستثمارات"

 تقديرات

 2018  /2019 

مقرتحات اجمللس 
 القومي للشباب

2018  /2019 

 اعتمادات 

2017  /2018 

 التغيري

       (    )+(-) 
ا ملقرتح اجمللس 

ً
الزيادة وفق

 القومى للشباب

550.000.000 2.305.000.000 375.000.000 175.000.000)+( 1.755.000.000 (-) 

 8201/9201موازنوة المجلوس للعوام الموال   فو  االسوتثماراتأن مقترحات وزارة المالية ل اب  ترى اللجنة
تتوافوق موع  أنهوا ال إال 2017/2018موازنة المجلس للعام الموال   ف المدرجة  االعتماداتوإن زادت عن 

تقوووم بتنفيووذ أعمووال التطوووير واإلنشوواءات تنفيووذًا للخطووة  التوو حجووم تعاقوودات المجلووس مووع الشووركات المختلفووة 
تووم  التوو تعاقوود معهووا عوون تنفيووذ المشووروعات توقووف الجهووات المُ  يوونجم عنووهللمجلووس األموور الووذى  االسووتثمارية

سوويحول دون إنهوواء المشووروعات التنفيذيووة  بشووكلها المقتوورح االسووتثماراتوأن تقووديرات بوواب  ،بوودء العموول فيهووا
 . 2018/2019 المال للمجلس للعام  االستثماريةالخطة  ف القائمة واتمام التعاقدات الفعلية المدرجة 

موازنوة المجلوس القووم  للشو اب للسونة الماليوة  فو  االستثماريةبتعزيز االعتمادات  لذا فإن اللجنة توحي
وزارة تقووووديرات بووووداًل موووون  مليــــار منيــــه2.305لتصوووول إلووووى مليــــار منيــــه  1.755بم لووو   2018/2019
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، مليــون منيــه 550والُمقوودرة بووو  2018/2019لووذات ال وواب بموازنووة المجلووس عوون السوونة الماليووة  التخطوويط
وذلووك نظوورًا إلرت وواط الوووزارة بالعديوود موون المشووروعات اإلنشووائية التنمويووة الهامووة والحيويووة والتووى تخوودم قطوواع 

 الش اب والمتمثلة فيما يل : عريل من

 بالنسبة للقرى األكثر احتياجًا: - 1
 .مليون جنيه 50  مركز ش اب باألس قية الثالثة للمشروع بتالفة 50تنفيذ عدد ر •
 بالنسبة إلنشاء وتطوير مراكز الشباب: - 2
  ملعوب 600ر اإلنتهاء من المرحلتين السادسة والسابعة لتطووير المالعوب الخماسوية والقانونيوة وعوددها •

خماسووو  وقوووانون  بجميوووع المحافظوووات واألسووووار الخارجيوووة والداخليوووة حفاظوووًا علوووى موووا يوووتم تنفيوووذه مووون 
  مليوون جنيوه نظورًا لزيوادة األسوعار عقوب قورار تحريور سوعر 653مالعب، وتصل تالفتها إلوى حووال  ر

 الصرف وإقرار ضري ة القيمة المضافة.

  300سالمرحلوة السوابعةس وإنشواء أسووار خارجيوة بتالفوة ر  ملعوب خماسو  300ال دء فو  تطووير عودد ر •
 مليون جنيه.

  مليووون جنيووه للمركووز 3  مركووز شوو اب بتالفووة ر50إنشوواء مراكووز شوو اب نموذجيووة رم ووانى إداريووة لعوودد ر •
   مليون جنيه .150الواحد بإجمالى تالفة ر

 بالنسبة الستكمال إنشاء محامات السباحة: - 3
   مليون جنيه.92  حمام س احة تدري   بالمحافظات بتالفة ر20رإنشاء وإستامال عدد  •

 بالنسبة الستكمال تطوير املدن الشبابية واملعسكرات: - 4
   مليون جنيه.17إستامال المدينة الش ابية بأسوان بتالفة ر •

   مليون جنيه.20إستامال المدينة الش ابية برأأ ال ر بتالفة ر •

   مليون جنيه.30ردقة بتالفة رإستامال المدينة الش ابية بالغ •

   مليون جنيه.10إستامال المدينة الش ابية ب ورسعيد بتالفة ر •

   مليون جنيه.800إستامال المدينة الش ابية والرياضية بالعاصمة اإلدارية بتالفة ر •

   مليون جنيه.20إستامال المدينة الش ابية بالوادى الجديد بتالفة ر •
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 التعليم املدني واملنتديات:بالنسبة الستكمال مراكز  - 5
   مليون جنيه.10تطوير بيت الش اب شرم الشيخ بتالفة ر •

   مليون جنيه.15تطوير بيت ش اب الغردقة بتالفة ر •

   مليون جنيه.100إنشاء بيت ش اب السويس رمرحلة أولى  بتالفة ر •

   مليون جنيه.30إستامال بيت ش اب المنيل بتالفة ر •

 مع الشباب والرياضة:بالنسبة الستكمال جم - 6

 مليون جنيه.  8رستامال أعمال تطوير وتجهيزات بتالفة إ •

 : ثانيًا : اجمللس القومي للرياضة

 : الباب السادس " اإلستثمارات"

 تقديرات 

2018/2019 

مقرتحات اجمللس 
القومي للرياضة 

2018/2019 

اعتمادات 
2017/2018 

 التغيري

(   )+(-) 
ا ملقرتح 

ً
اجمللس الزيادة وفق

 القومى للرياضة

420.000.000 1.604.500.000 380.250.000 39.750.000 )+( 1.184.500.000(-) 

بتعزيووووز االعتمووووادات اإلسووووتثمارية فوووو  موازنووووة المجلووووس القوووووم  للرياضووووة للسوووونة الماليووووة  توحــــي اللجنــــة
بووووداًل موووون  مليــــار منيــــه 1.604.500لتصوووول إلووووى مليــــار منيــــه  1.184.500بم لوووو   2018/2019

 420 والُمقوودرة بووو 2018/2019لووذات ال وواب بموازنووة المجلووس عوون السوونة الماليووة  التخطوويطوزارة تقووديرات 
لتحقيق األهداف المرجوة والوفاء بسداد اإللتزامات الحتمية للعقود الم رموة بخطوة العوام  ، وذلكمليون منيه

وعات اإلنشوائية التنمويوة الهاموة والحيويوة والتوى إرت اط الوزارة بالعديد مون المشور  المالى الحالى، فضاًل عن
 : وذلك على النحو التالى تخدم قطاع عريل من الش اب وما لها من نفع عام 
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 املشروع
  التكلفة التقديرية

 )باملليون جنيه(

 155 ( استاواو رياضية بالم افظاو.7تطوير عدو  

 180 ( استاو رياضى بم افظة المنيا والجيزل.2جنشاء عدو  

( حاالو مغطال بم افظاو  منوب 3جنشاء عدو  
سيناء/الب ر األحمر/األقصر( الست افة فعالياو كأس 

  وكذلك تطوير عدو من الصاالو 2021العالم لكرل اليد 
 الةادمة. 

270 

جستكما  جنشاء المدينة الرياضية بالعاحمة ا وارية 
 الجديدل.

523 

التدريبية واألولمبية جستكما  جنشاء حماماو السباحة 
 باألندية الرياضية بم افظاو الجم ورية.

100 

جستكما  جنشاء المإلعق المتنوعة  قانونية / خماسية / 
 أكريليك( ب افة م افظاو الجم ورية.

155 

 29 جستكما  جنشاء م ماراو ألعاب الةوى بالم افظاو.

 110 جستكما  المراكز الرياضية بالم افظاو.

 21 المجمع الرياضي بميت عةبة.استكما  
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 : ستاد القاهرةثالثًا : هيئة 

 : الباب السادس " اإلستثمارات"

 تقديرات 

2018/2019 

مقرتحات هيئة 
ستاد القاهرة 

2018/2019 

اعتمادات 
2017/2018 

 التغيري

(   )+(-) 
ا ملقرتح هيئة ستاد 

ً
الزيادة وفق

 القاهرة

100.000.000 279.000.000 65.000.000 35.000.000)+( 179.000.000(-) 

 8201/9201للسونة الماليوة  هيئوة سوتاد القواهرة بتعزيز االعتمادات اإلستثمارية فو  موازنوة توحي اللجنة
ــه  179 بم لوو  ــه  279 لتصوول إلووىمليــون مني لووذات ال وواب  التخطوويطوزارة تقووديرات بووداًل موون مليــون مني

وذلوووك لتل يوووة أولويوووة ، مليـــون منيـــه 100والُمقووودرة بوووو  2018/2019بموازنوووة الهيئوووة عووون السووونة الماليوووة 
 الطل ات العاجلة ضمن مشروعات الهيئة اإلستثمارية سريعة التنفيذ والمتمثلة فيما يل :

 (هجني ليونالقيمة ) بامل  بيان ) اسم املشروع( نوع البند

 مبانى غير س نية

إنشووووووووواء مخوووووووووزن عموووووووووومى للهيئوووووووووة ط ًقوووووووووا 
لتعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكوميوة 
وكوووووووذلك رفوووووووع أسوووووووقف المخوووووووازن الحاليوووووووة 

 رمرحلة أولى .

10 

اسوووووووتامال أعموووووووال رفوووووووع كفووووووواءة المسوووووووطا 
األخضوور وتنفيووذه بنظووام الهجووين وهووو أول 
ملعوووووب يوووووتم تنفيوووووذه فوووووى جمهوريوووووة مصووووور 
العرةية وكذلك رفع كفاءة أعمال المضومار 
رالترتان  حول الملعب الستق ال الم اريات 
خووووووووووووووووووالل بطولووووووووووووووووووة الوووووووووووووووووودورى موسووووووووووووووووووم 

وكذلك بطولة كوأأ مصور  2018/2019

13 
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 (هجني ليونالقيمة ) بامل  بيان ) اسم املشروع( نوع البند

ورى  طووووالت األفريقيوووة لفووورق أبطوووال الووودوال
 والاأأ وأنشطة المنتخب القومى.

إسوووووتامال أعموووووال إحوووووالل وتجديووووود كراسووووو  
المووووودرجات للدرجوووووة الثانيوووووة والثالثوووووة يموووووين 

 ويسار.
12 

كفووووووواءة اإلسوووووووط الت ودورات الميووووووواه رفوووووووع 
وكووووذلك السوووووور الخشوووو   حوووووول المضووووومار 

 الستاد الفروسية.
5 

 3تحويوووووول ملعووووووب الصووووووالة المغطوووووواه رقووووووم 
باركيووووه ط ًقووووا لتعليمووووات االتحوووواد المصوووورى 

 والدولى لارة السلة.
4 

 مبانى غير س نية

معالجوووووووووووووة ه ووووووووووووووط األسوووووووووووووقف المعدنيوووووووووووووة 
بالصوووووووواالت المغطوووووووواه األرةعووووووووة ومعالجووووووووة 

 .2منسوب صالة ه وط 
9 

إنشووواء غووورف خلوووع مالبوووس لالع وووين قري وووة 
من ملعب الهوكى ط ًقا لتوصويات االتحواد 
المصووووووورى والووووووودولى للهووووووووكى موووووووع عوووووووالج 
حوووووووووائط الجرانيووووووووت ورفووووووووع كفوووووووواءة ملعووووووووب 

 الهوكى.  

12 

احوووووووالل وتجديووووووود الم نوووووووى المقابووووووول لفنووووووودق 
المنتخ وووات بمجموووع حماموووات السووو احة موووع 

13 
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 (هجني ليونالقيمة ) بامل  بيان ) اسم املشروع( نوع البند

الصووووحى  إحووووالل وتجديوووود شوووو كة الصوووورف
 .1991والتى لم تجدد منذ إنشاءها عام 

إنشووووووواء غووووووورف خلوووووووع مالبوووووووس بالمالعوووووووب 
الفرعيووووة مووووع إحووووالل وتجديوووود غوووورف خلووووع 
المالبووووووس ودورات الميوووووواه بمجمووووووع التوووووونس 

 والصالة المكشوفة.

12 

تجهيوووووز نوووووادى حوووووورأ السوووووتغالله كقاعوووووة 
مناسووو ات مجهوووزة بشاشوووات عووورد ونظوووام 

الهيئوووة  صووووت للمسووواهمة فوووى زيوووادة مووووارد
 والتى تؤول للخزانة العامة للدولة.

4 

 2مالعووب خماسووى وعوودد  10إنشوواء عوودد 
ملعووووووووب فرعووووووووى ترتووووووووان صووووووووناعى بكافووووووووة 

 مشتمالتها.
11 

 مبانى غير س نية
إستامال المرحلة الثانية من مشروع إنشواء 

 مضمار دولى للدراجات.
40 

 145 جممالى البند

 آالو ومعداو

إسووووتامال أعمووووال إنووووذار الحريووووق ومكافحووووة 
الحريووووووووق لالسووووووووتاد الرئيسوووووووو  ومشووووووووتمالته 

 ومنشآت الهيئة رمرحلة أولى . 
18 

 7إحالل وتجديد اإلذاعوة الداخليوة والخارجيوة 
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 (هجني ليونالقيمة ) بامل  بيان ) اسم املشروع( نوع البند

رنظوووووووام الصووووووووت كووووووواماًل  موووووووع إسوووووووتامال 
تطووووووير شووووو كة المعلوموووووات وتوريووووود أجهوووووزة 

 تاييف للهيئة. 

بسووتاد تطوووير ورفووع كفوواءة نظووام اإلضوواءة 
الفروسووووووووووية وإحووووووووووالل وتجديوووووووووود اللوحووووووووووات 

 اإللاترونية.
7 

إسووووتامال عمليووووة إسووووتامال عمليووووة إحووووالل 
 4و 3وتجديوود لوووحتى النتووائج للصووالة رقووم 

مع تحديث أنظموة تحكوم وتركيوب كواميرات 
 مراق ة.

15 

رفووووووع كفوووووواءة محطووووووة الاهرةوووووواء والتاييووووووف 
المركزى بمجموع الصواالت المغطواه وسوتاد 

 الهوكى.
15 

إحوووووالل وتجديوووووود لوحوووووة النتووووووائج اإللاترونيووووووة 
بمجمع الصواالت المغطواه موع التزويود بنظوام 

 توقيت متاامل لاافة األلعاب والمسابقات.
17 

 آالو ومعداو

رفووووووع كفوووووواءة مجمووووووع األسووووووكواش ألعمووووووال 
 التاييف والاهرةاء.

10 

إسوووووووتامال أعموووووووال المرحلوووووووة الثانيوووووووة مووووووون 
مشووووروع إنشوووواء مضوووومار دولووووى للوووودراجات 

39 
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 (هجني ليونالقيمة ) بامل  بيان ) اسم املشروع( نوع البند

 الخاصة باألعمال الاهرةائية واإللاترونية.

 129 جممالى البند

 وسادل انتةا 
  أتوةيس للعاملين مع توريد عدد 2عدد ر

   سيارة فان للمأموريات.2ر
2 

 2 جممالى البند

 عدو وأوواو
شراء عدد وأدوات زراعية وكهرةائية لورش 

 الهيئة.
0.5 

 0.5 جممالى البند

 تج يزاو
أدوات رياضية ومقاعد احتياطى توريد 

لالع ين وطاقم حواجز وسدود الستاد 
 الفروسية.

2.5 

 2.5 جممالى البند

 279 2018/2019جملة الخطة اإلستثمارية 
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للعام املاىل مبشروع خطة التنمية املستدامة  توصيات جلنة حقوق اإلنسان - 20
2018/2019 
 ــــــــ

مووا يخووا المجلووس واستعرضووت  ،2018سوونة أبريوول  23و  22عقوودت لجنووة حقوووق اإلنسووان اجتموواعين يووومى 
القوووومى لحقووووق اإلنسوووان ، فيموووا جووواء ب يوووان السووويدة الووودكتورة / هالوووة حلموووى السوووعيد وزيووورة التخطووويط والمتابعوووة واإلصوووالح 

عوون مشووروع خطووة التنميووة المسووتدامة أبريوول ،  15اإلدارى ، الووذى ألقتووه أمووام مجلووس النووواب بجلسووته المعقووودة يوووم األحوود 
 . 2018/2019للعام المالى 

 

 وقد ح ر االمتماع ممثإل عن المجلس الةومى ل ةوق ا نسان :
 اإلنسان.عضو المجلس القومى لحقوق  -الدكتور / حافظ أبو سعدة  -1

 اإلنسان.أمين عام المجلس القومى لحقوق  -السفير / مخلا قطب  -2

 .المراقب المالى -سمير هاشم السيد /  -3

  مدير عام الشئون المالية. –السيد / ع د الوهاب ع د المولى  -4

 .المدير المالى -  نجم أ. محمد عاطف محمد  -5   

 ح ر االمتماع ممثإل عن وةارل المالية : و

 رئيس شع ة .  -ألماظة شوقى موس             -1

 ك ير باحثين . -أحمد شوقى مرس               -2

 باحث موازنة . -أيمن فوزى فريد                - 3

 و ح ر االمتماع ممثإل عن وةارل التمطيا والمتابعة وا حإلد ا وارل :

 مدير عام الخدمات السيادية . -السيد / شعراوى ع د المنعم فتوح        -
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 أمين عام المجلس الةومى ل ةوق االنسان ما يلى : –أوضح السيد السفير / مملص قطق 
 : لباب الساوس شراء األحو  غير المالية   االستثماراو (بالنسبة ل

 جنيه    15.000.000                2019/  2018مشروع السنة المالية 
 جنيه     2.500.000                     2017/2018رةط السنة المالية 

 جنيه    12.500.000الزيادة المطلوةة                                      
 

الجديووود المقووور م نوووى لمواجهوووة متطل وووات بنووواء الم نوووى المطلووووب للمجلوووس القوووومى لحقووووق االنسوووان ، قووودر إلنشووواء   -
وان ، مليوون جنيوه  48قرابوة الوو -بالقواهرة الجديودة  2006الوذى توم شوراءه عوام  –للمجلس القومى لحقووق اإلنسوان 

 . مليون جنيه وذلك بعد تعويم الجنيه 56 عن بما يزيداآلن يقدر الم ل  هذا 
سنوات والت  انتهت هذه المدة ولم ي نى منه سوى  3لمدة  2014تم بدء العمل ف  انشاء الم نى منذ عام  -

 6399770.60تى االن بم ل  صافى مستخلصات ح 4بدرومين وسقف الدور األرض  فقط ، ولم يتم سداد عدد 
 جنيه .

مستخلصات المطلوب تمويلها  4طلب المجلس القومى من وزارة التخطيط منذ أكثر من شهرين تمويل م ل  ال  -
 خالل العام الحال  ، باإلضافة الى الم ل  المطلوب إلنهاء الهياكل الخرسانية لاافة األدوار .

وةارل التمطيا والمتابعة وا حإلد االوارى مدير عام المدماو السياوية و – السيد / شعراوى عبد المنعم فتودأوضح 
 ما يلى : 

تثمن دور المجلس القومى لحقوق االنسان وتدعمه بكل ما تستطيع اإلداري أن وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح  -
 لس القومى لحقوق االنسان.وزارة التخطيط ه  المعنية بال اب السادأ من ميزانية المجف

أشار إلى أن السيدة الدكتورة / هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وضعت استراتيجية حديثة  -
 للعمل تقوم على عاملين أساسيين ، هم الفار الجديد ، والمرونة ف  التط يق .

د على النظام اإللاترون  والت  يتم من خاللها ادخال بالنس ة للفار الجديد يمثل خطة العمل الجديدة والت  تعتم -
المشروعات على ال رامج االلاترونية رالاوم يوتر  الخاصة بها، وتجنب تدخل العامل ال شرى ف  تحديد القيمة 
المالية او مواقيت التنفيذ ولان من خالل دراسة جدوى توضا بداية المشروع ونهايته ، بل يتم تدريب العامل 

على كيفية التعامل مع هذه ال رامج ، ولذلك فإن المشروعات لن تخضع للتقدير الشخصى او الهوى ، ال شرى 
ولانها تخضع لدراسات دقيقة ال تهدف الى الرةا بشكل م اشر بل لها أولويات تساير خطة العمل وتحقق اهداف 

 ومحاور التنمية المستدامة .

ألخرى اال اذا اتمت الجهة جميع ال يانات المطلوةة ف  المرحلة أن هذا النظام ال يستطيع االنتقال من مرحلة  -
يدرج أي مشروع ألى جهة ف  الموازنة اال بعد استيفاء الجهة نفسها لجميع أوراقها، ويمكن ال السابقة، ولذلك 

 المراجعة والمتابعة مع الوزارة .
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رونة ف  العمل ، فقد أقرت السيدة وزيرة األمر الثانى الذى تتطل ه االستراتيجية الجديدة للوزارة الخار بالم -
التخطيط هذا األمر نظرا لحداثة أسلوب العمل االليكترونى ، وةمقتضى استراتيجية المرونة تسما الوزارة للجهات 

 بتقديم دراسات جدوى ورقية بجانب الدراسات االلاترونية وذلك لحين تعميم االستراتيجية الحديثة بالاامل .

% لها  70ادرة من رئاسة مجلس الوزراء أن جميع المشروعات الت  بلغت نس ة التنفيذ فيها أن التعليمات الص -
 أولوية ويدرج لها األموال المطلوةة حتى تنتهى هذه المشروعات.

أكد أن الم نى سيتم االنتهاء منه ف  المواعيد المحددة ، وأنه يتم توفير االعتمادات المطلوةة لال مرحلة من  -
 المراحل .

ا يخا ال اب السادأ بموازنة المجلس القومى لحقوق االنسان أشار إلى ان الوزارة حتى أول أمس وصلها فيم -
 المستخلا السابع وجارى عمل مذكرة إلنهائه . 

جنيه كمخصا مالى للم نى الجديد بناء على طلب المجلس القومى  12.500.000أن الوزارة أقرت م ل   -
جنيه ،  12.500.000بم ل   2018/2019ضا مقترح الجهة للعام المالى ر ومرفق بيان يو لحقوق االنسان ، 
 جنيه   . 12.500.000أيضا بم ل   2020/2021وكذا للعام المالى 

 :باآلتى اللجنة توحى  0182/1920لعام  االقتصاوية واالمتماعيةواعد أن استعرضت اللجنة مشروع خطة التنمية 

جنيوووه اسوووتجابة لمطالوووب  12.500.000جنيوووه بووودال مووون  15.000.000ضووورورة زيوووادة ال ووواب السوووادأ ليصووو ا  -
المجلس القومى لحقوق االنسان بتوفير كافة المستحقات المالية الخاصة باسوتامال انشواء م نوى المجلوس القوومى 

جلووس ، وملتقووى اكوواديمى لحقوووق شووهرًا ، ليصوو ا مقوور دائووم للم 48لحقوووق االنسووان المحوودد لووه ط قووا للتعاقوود فتوورة 
، وحتى يستطيع المجلس القومى من تأدية دوره الوطنى ف  الرد على كول موا يثوار حوول حالوة االنسان بالمنطقة 

  حقوق االنسان ف  مصر والخارج .

التالفة تؤكد اللجنة على ضرورة تدبير الم ال  ف  وقتها لمواجهة الزيادة ف  أسعار مواد ال ناء حتى ال تتضاعف  -
 االنشائية عام بعد عام وخاصة بعد تضاعف أسعار مواد ال ناء بعد تعويم الجنيه .

تطالب اللجنة وزارتى التخطيط والمتابعة والتنمية المحلية والمحافظين بالمحافظات الغير موجود بهوا مقوار لفوروع  -
ع المحافظوات حتوى يتثنوى المجلس القومى سرعة تخصيا مقورات لفوروع المجلوس القوومى لحقووق اإلنسوان بجميو

 لها توفير متطل اته ، وذلك تسهيال للمواطنين فى تلقى شكاواهم .

 

 

 رديس لجنة حةوق ا نسان

 

 عإلء عاود      


