مكتب رئيس مجمس الوزراء
المكتب اإلعالمي
القاىرة  10 :يوليو 2020

بيان صحفي
مجمس الوزراء يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس السيسى تحت
عنوان "حصاد  6سنوات..يونيو -2014يونيو "2020
مدبولى:تم االنتياء من نحو ( )14762ممروعاً بتكمفة تقديرية
( )2207.3مميار جنيو مصري كما يتم تنفيذ نحو ( )4164ممروعاً
بتكمفة تقديرية تبمغ ( )2569.8مميار جنيو
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أصدر مجمس الوزراء مجمدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس
الجميورية ،مسئولية البالد منذ  6أعوام ،تحت عنوان "حصاد  6سنوات (يونيو -2014
يونيو .)2020
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجمس الوزراء ،أن المجمد يسجل أىم اإلنجازات
الرئاسية التي ميدتيا مصر خالل الفترة الماضية في مختمف القطاعات ،الفتا إلى أن مصر
ظا في مسيرة التنمية عمى كافة األصعدة ،بما يممل رفع مستوى معيمة
تقدما ممحو ً
أحرزت ً

المواطنين ،وتطبيق برنامج جاد لإلصالح االقتصادي يستيدف دعم دور القطاع الخاص في

التنمية ،وتحفيز إقامة الممروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال ،فضالً عن المضي
قدماً بتحسين خدمات اإلسكان ،والتعميم ،والصحة ،والنقل ،ومبكات الحماية االجتماعية،
اىتماما بال ًغا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية
ممي ار إلى أن مصر أولت كذلك
ً
قدما بخطوات متسارعة في
والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة ،بما مكنيا من المضي ً

مسيرة التنمية.

وقال مدبولى :يعرض المجمد أىم اإلنجازات التي تحققت ،الفتاً إلى أنو تم االنتياء من نحو
( )14762ممروعاً منذ تولي الرئيس السيسي وحتى  ،2020/6/30بتكمفة تقديرية بمغت
نحو ( )2207.3مميار جنيو مصري ،كما يتم تنفيذ نحو ( )4164ممروعاً بتكمفة تقديرية
تبمغ ( )2569.8مميار جنيو مصري.
وقالت الميندسة راندة المنماوى ،مساعد أول رئيس الوزراء ،والممرفة عمى إعداد المجمد:
فيما يتعمق بتييئة المناخ المالئم لالستثمار ،والنيوض بالقطاعات االقتصادية ،فقد تمت
اإلمارة فىالمجمد إلى أن الحكومة المصرية أولت اىتماما بال ًغا بتييئة المناخ المناسب
لالستثمار من خالل العمل عمى توفير بنية تحتية جاذبة لالستثمار ،بما يساعد عمى توفير
المزيد من فرص العمل ،ويساىم في رفع معدالت النمو االقتصادي وتحقيق التنمية الماممة،
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الفتة إلى أن عدد الممروعات االستثمارية المنفذه في ذلك اإلطار بمغ ( )39ممروعاً
بإجمالي استثمارات بمغت ( )4827.9مميون جنيو مصري.
وتتمثل أىم اإلنجازات المحققة في ذلك اإلطار في تمكيل المجموعة الوزارية االستثمارية
برئاسة رئيس مجمس الوزراء لمعمل عمى تمجيع االستثمار ،وتذليل ما يواجو المستثمرين
من عقبات ،حيث بمغ إجمالي االستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين ()563.88
مميون جنيو مصري ،كما بمغ إجمالي االستثمارات المقدمة بالمناطق االستثمارية الثالث
بالصف ،وبنيا ،وميت غمر )3024.73( ،مميون جنيو مصري ،في حين بمغ إجمالي
االستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية األساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر
( )658.54مميون جنيو مصري.
وفي مجال االىتمام بتطوير الممروعات المتعمقة بالتجارة والصناعة ،أمار المجمد إلى أن
إجمالي عدد الممروعات المنفذه بمغ ( )89ممروعاً بإجمالي استثمارات بمغت ()47182
مميون جنيو ،وجاري العمل عمى تنفيذ ( )15ممروعاً بتكمفة تقدر بنحو ( )5.9مميون
جنيو.
وأوضح المجمد أن أىم اإلنجازات المتعمقة بذلك اإلطار تتمثل في ضخ جياز تنمية
الممروعات المتوسطة والصغيرة ( )29.6مميار جنيو في صورة قروض لتمويل الممروعات
الصغيرة ومتناىية الصغر بإجمالي ( )27.3مميار جنيو باإلضافة إلى ( )2.3مميار جنيو
لممروعات البنية األساسية والتنمية المجتمعية ،وقد تم االنتياء من المرحمة األولى من
مدينة الجمود بالروبيكي بإجمالي تكمفة بمغت ( )2.2مميار جنيو ،كما تم تنفيذ وتمغيل
( )501وحدة صناعية جاىزة ،بإجمالي تكمفة بمغت ( )955مميون جنيو.
وأكدت الميندسة راندة المنماوى أن المجمد لفتإلى أن الجيود التنموية خالل الفترة الماضية
انعكست بمكل إيجابي عمى قطاع الزراعة ،مما ساعد عمى تحقيق النيضة الزراعية ،حيث
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جاء ممروع استصالح المميون ونصف المميون فدان وممروعات الصوب الزراعية الكبرى،
وممروع المميون رأس مامية ،واحياء ممروع البتمو ،والممروعات الكبرى التي تحققت في
مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أمكال الدعم لمفالح في طميعة
اإلنجازات ،مؤكدة أنو قد تم خالل ىذه الفترة تنفيذ ( )224ممروعا بإجمالي استثمارات بمغت
( )17000.1مميون جنيو.
وفيما يتعمق بقطاع البترول والثروة المعدنية ،أوضح المجمد أن مصر نجحت خالل فترة
الرئيس السيسي في تحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز والعودة لمتصدير ،حيث تم خالل تمك
الفترة تنفيذ ( )115ممروعاً بإجمالي استثمارات بمغت ( )15261مميون جنيو ،وجار تنفيذ
نحو ( )44ممروعاً بإجمالي استثمارات بمغت ( )11787مميون جنيو.
وقد تمثمت أىم اإلنجازات في الزراعة في توقيع ( )84اتفاقية بإجمالي استثمارات بمغت
( )14.8مميار دوالر ،فضالً عن تمغيل ( )37ممروعا لتنمية حقول الغاز والزيت إلضافة
( )372مميون برميل زيت متكثفات ،إلى جانب تمغيل ( )202مركز توزيع بالمدن الجديدة
لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ،وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي ()5.1مميون وحده
سكنية ،فضضً عن تمغيل ( )992محطة تموين لمسيارات ،كما تم سداد مستحقات المركاء
األجانب المتراكمة عن فترات سابقة ،وىو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم
غير مسبوق ليصل إلى نحو ( )900مميون دوالر عام .2019/2018
وأكد مجمد حصاد ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس أن الدولة حرصت خالل تمك الفترة عمى
اتخاذ العديد من اإلجراءات التي تستيدف مساندة قطاعي السياحة واآلثار ،بمكل مبامر
وغير مبامر ،سواء من خالل القيام بحمالت ترويجية ،أو دعم البنك المركزي لمفنادق
والمنمآت السياحية ،أو من خالل التوسع في األسواق السياحية ،أو من خالل تنفيذ العديد
من ممروعات تطوير وترميم اآلثار ،حيث تم تنفيذ نحو ( )101ممروع في قطاع السياحة
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بإجمالي استثمارات بمغت ( )410ماليين جنيو مصري ،كما تم تنفيذ ( )72ممروعاً في
قطاع اآلثار بإجمالي استثمارات بمغت ( )2981مميون جنيو ،وجار تنفيذ ( )22ممروعاً
بإجمالي استثمارات تقدر بنحو ( )22021مميون جنيو مصري.
وأوضحت الميندسة راندة المنماوي ،مساعد أول رئيس مجمس الوزراء ،أن المجمد تناول
أيضاً جيود الدولة خالل السنوات الـ  6الماضية في االرتقاء بمستوى معيمة المواطنين
نظر إليمان الحكومة المصرية بأن
المصريين وتوفير حياة كريمة ليم ،حيث أوضح أنو ًا
االىتمام بالتنمية البمرية واالرتقاء بالعنصر البمري يمثل الركيزة األساسية لمتنمية

خاصا بمجاالت الصحة ،والتعميم قبل
اىتماما
المستدامة ،فقد أولت الحكومة المصرية
ً
ً

الجامعي ،والتعميم العالي.

وعرض المجمد جانباً من أىم اإلنجازات المرتبطة بذلك اإلطار ،وتممل تنفيذ ( )960ممروعاً
في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بمغت ( )81290مميون جنيو مصري ،وقد
تمثمت أىم اإلنجازات في تنفيذ نحو ( )200ممروع متعمق بتطوير المستمفيات والمعاىد
الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة ،كما تم تنفيذ ()40ممروعاً مرتبطا بييئة
اإلسعاف المصرية ،ونحو ( )19ممروعاً قوميا لممستمفيات النموذجية ،ذلك إلى جانب
تطوير الوحدات الصحية ،وتنفيذ نحو ( )25مبادرة داخل جميورية مصر العربية و ()13
مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.
كما أمار المجمد إلى أنو تم تنفيذ ( )5026ممروعاً في مجال التعميم قبل الجامعي بإجمالي
استثمارات بمغت ( )31289مميون جنيو مصري ،حيث تم تنفيذ ( )4858ممروع مباني
مدرسية بمختمف المراحل التعميمية إلضافة نحو ( )74004فصول دراسية جديدة ،كما تم
محو أمية ( )3ماليين مواطن خالل الفترة من  2014حتى  ،2020كما تم تدريب نحو
( )2.2مميون معمم وكادر إداري ،كما تم إنماء ( )1109مدارس فنية جديدة باإلضافة إلى
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( )11مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة ،ذلك إلى جانب إنماء ( )45مدرسة مصرية يابانية
تم تمغيل ( )41منيا.
ولفت مجمد حصاد ما تم إنجازه ،منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية ،إلى أنو تم أيضاً
تنفيذ ( )1484ممروعاً في مجال التعميم العالي بإجمالي استثمارات بمغت ()17157.69
مميون جنيو مصري ،وجار تنفيذ نحو ( )442ممروعاً آخر ،وقد تمثمت أىم اإلنجازات
المحققة في ذلك اإلطار في :قيد نحو ( )3ماليين طالب بالجامعات والمعاىد الحكومية،
وحصول ( )1200مبعوث عمى درجات جامعية عميا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية،
منيا الذكاء االصطناعي ،واليندسة النووية .كما استفاد نحو ( )18مميون مريض من
الخدمات المقدمة بالمستمفيات الجامعية.
وفي إطار االىتمام بتوفير حياة كريمة لممواطنين المصريين ،خاصة محدودي ومتوسطي
اىتماما بال ًغا بتطوير منظومة الحماية االجتماعية،
الدخل ،أكد المجمد أن الحكومة أولت
ً

وتطوير منظومة التموين ،خاصة فيما يتعمق بتأمين احتياجات البالد من السمع الغذائية،
ورفع جودة الخبز البمدي المدعم ،وتخفيض فاقد القمح الذي بمغ نحو ( )102مميون طن

نتيجة سوء التخزين.
ففيما يتعمق بتطوير منظومة التموين فقد تم تنفيذ ( )181ممروعاً بإجمالي استثمارات بمغت
( )5430.1مميون جنيو ،وجار تنفيذ نحو ( )34ممروعاً بإجمالي استثمارات تبمغ
( )13142مميون جنيو ،وقد تمثمت أىم اإلنجازات المحققة في ذلك اإلطار في زيادة الدعم
تموينيا إلى نحو ( )89مميار جنيو عام
المالي المنصرف لممواطنين المدرجين
ً

 2019/2018لعدد ( )70مميون مستفيد ،وزيادة قيمة الدعم الميري لمفرد من ()15

جنييا إلى ( )50جنييا ،باإلضافة إلى زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البالد إلى
سنويا من خالل ممروعات المركة المصرية القابضة لمصوامع
( )3.1مميون طن قمح
ً
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والتخزين ،ىذا إلى جانب افتتاح ( )4351منفذا جديدا لممروع جمعيتي ،وجار افتتاح
( )617فرعا جديدا ،وكذلك توفير ( )162سيارة تحيا مصر لتوزيع السمع موزعة عمى كافة
أنحاء الجميورية.
وفيما يتعمق بتطوير منظومة الحماية االجتماعية فقد تم تنفيذ ( )392ممروعاً بإجمالي
استثمارات بمغت ( )83376.5مميون جنيو ،وجار تنفيذ نحو ( )42ممروع بإجمالي
استثمارات تبمغ ( )661.1مميون جنيو ،وقد تمثمت أىم اإلنجازات المحققة في ذلك اإلطار
في إطالق برنامج تكافل وكرامة في مارس  ،2015وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج
إلى أكثر من ( )2.9مميون أسرة بما يممل أكثر من ( )9.6مميون فرد ،إلى جانب تجييز
وتأثيث مساكن لضسر األولى بالرعاية بالمرحمة األولى والثانية بإجمالي استثمارات بمغت
( )286.957مميون جنيو ،فضالً عن توفير مبمغ ( )326مميون جنيو كمساعدات
استثنائية لممال سيناء ليصبح إجمالي ما تم توفيره من دعم نقدي غير ممروط عمى
مستوى الجميورية ( )38.79مميار جنيو.
وفي مجال تطوير البنية األساسية ،وتطوير الخدمات المقدمة لممواطنين ،أمار المجمد إلى
أنو تم تنفيذ العديد من الممروعات في مجاالت اإلسكان ،ومياه المرب والصرف الصحي،
المخططة ،حيث بمغ إجمالي االستثمارات
والطرق ،وتطوير المناطق غير اآلمنة ،وغير ُ

المنفذة في قطاع اإلسكان وتطوير العموائيات نحو ( )107.27مميار جنيو ،وقد تم االنتياء
من تنفيذ ( )627.6ألف وحدة ،وجارى تنفيذ ( )388.35ألف وحدة بإجمالي استثمارات
تقدر بنحو ( )98.4مميار جنيو.
وقد تمثمت أىم اإلنجازات المنفذة في ذلك اإلطار في :توفير ( )414وحدة لإلسكان
االجتماعي ،كما تم االنتياء من نحو ( )165.958ألف وحدة في ممروع المناطق
غيراآلمنة بإجمالي تكمفة بمغت ( )41مميار جنيو ،ذلك إلى جانب االنتياء من ( )41.4ألف
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وحدة في ممروعات دار مصر ،ونحو ( )2.232ألف وحدة في ممروع سكن مصر ،ونحو
( )4.032ألف وحده في ممروع جنة.
كما تم تنفيذ نحو ( )1121ممروعا في قطاع مياه المرب والصرف الصحي ،بإجمالي
استثمارات منفذة بمغت نحو ( )78302مميون جنيو مصري ،وجار تنفيذ ( )668ممروعا
بإجمالي استثمارات تقدر بنحو ( )110911مميون جنيو ،وتتمثل أىم اإلنجازات المنفذة في
ذلك اإلطار في تنفيذ ( )118محطة تنقية مياه سطحية ،و( )58ممروعا لمد وتحسين
مبكات مياه المرب بالمدن والقري ،ونحو ( )63محطة معالجة مياه جوفية ،ونحو ()15
محطة تحمية مياه البحر ،ونحو ( )595ممروعا لمصرف الصحي ،و ( )115محطة معالجة
ثنائية ،ونحو ( )148ممروع لمد وتحسين خدمات الصرف الصحي ،كما تم االنتياء من
تنفيذ ( )6محطات معالجة ثالثية.
وأمار المجمد إلى أنو تم أيضاً تنفيذ ( )108ممروعات لمدن الجيل الرابع بيدف تخفيف
الضغط عمى المدن القديمة ،والمساىمة في توفير المسكن المناسب لكافة فئات المجتمع،
وجار تنفيذ ( )180ممروعا آخر ،ومن أىم تمك اإلنجازات تنفيذ ( )20مدينة جديدة من
أبرزىا العاصمة اإلدارية ،وجار التخطيط لمبدء في تنفيذ ( )10مدن أخرى.
كما نجحت مصر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكيرباء خالل السنوات
الماضية ،في إطار استيداف القضاء عمى ظاىرة انقطاع الكيرباء ،وتدعيم مبكات النقل
والتوزيع بخطوط ومحوالت الستيعاب االستيالك وتفريغ القدرات اإلضافية وتحسين مستوى
الجيود ،وقد تم في ذلك اإلطار تنفيذ نحو ( )201ممروع بإجمالي استثمارات بمغت
( )46070مميون جنيو ،وجار تنفيذ نحو ( )159ممروعا بإجمالي استثمارات بمغت
( )50501مميون جنيو.
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وأكدت الميندسة راندة المنماوى ،أن مجمد حصاد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى ،الذى
أعده فريق متابعة الممروعات بمجمس الوزراء،

أمار إلى أن رئيس الجميورية أولى

اىتماماً خاصاً بمجال النقل بمختمف قطاعاتو بوصفو أحد أىم أدوات تنفيذ خطط التنمية
الماممة بالبالد ،وقد استيدفت ممروعات النقل إحداث طفرة في ىذا المجال الحيوي اليام
عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط ،والذي يربط بين مختمف وسائل النقل
سواء كان ذلك لمركاب أو البضائع ،كما استيدفت ممروعات النقل التوسع في مبكات
الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ،وتطوير مترو
األنفاق واضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاىرة
الكبرى.
وقد تم في ذلك اإلطار تنفيذ ( )377ممروعا بإجمالي استثمارات بمغت ( )95.5مميار
جنيو ،وجار تنفيذ ( )311ممروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو ( )396.3مميار جنيو.
وقد تنوعت الممروعات المنفذة في ذلك اإلطار لتممل )199( :ممروعا في مجال الطرق
الرئيسية والداخمية إلنماء طرق وكباري ومحاور جديدة ،ورفع كفاءة وازدواج طرق قائمة
وعمل ( )6محاور عمى النيل وكباري ،ونحو ( )38ممروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة
والبحرية ،ونحو ( )36ممروعا بييئة السكك الحديدية ،ونحو ( )26ممروعا بييئة مترو
األنفاق ،ونحو ( )38ممروعا بييئة النقل النيري.
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