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ة من  ي مرص خالل الفتر

 
وعات التنموية ف يونيو  30كشف كتاب "الرؤية واإلنجاز"، والذي يتضمن المشر

ي وزارة 2021يونيو  30وحتر  2014
 
ة ممثلة ف ي نفذتها الدولة خالل هذه الفتر

وعات التر ، عدد من المشر
 التنمية المحلية وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيىس "حياة كريمة". 

 
أوضح "الرؤية واإلنجاز"، أن المرحلة التمهيدية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيىس "حياة كريمة"، و 

ألف فرصة عمل  300مليار جنيه، كما تم توفتر أكتر من  3.5تجمعا ريفيا بتكلفة  143تمكنت من تطوير 
وعات مبادرة "حياة كريمة".   بفضل مشر

 
ي الكتاب أن مبادرة الرئيس "حي

 
ل من خالل  16اة كريمة"، تمكنت من رفع كفاءة وتطوير وجاء ف ألف مت  

ها، كما تم إنشاء  وحدة صحية مطورة باستثمارات  51تركيب أسقف وعمل وصالت رصف صىح، وغتر
 ألف تلميذ.  44فصل جديد يستوعب أكتر من  1100مليون جنيه، فيما تم إنشاء  457

 
ي كما تمكنت مبادرة الرئيس السيىس "حياة كريمة"

 
 125، من تحسير  شبكة الكهرباء وخدمات اإلنارة ف

.   188تجمعا ريفيا، باإلضافة إىل رصف طرق بطول   كيلو متر
 

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيىس، األربعاء الماض  عىل النسخة األوىل من كتاب "الرؤية واالنجاز"، والذى 
وعات الدولة، وقال الدكتور م وعات يهدف إىل توثيق مشر صطف  مدبوىل رئيس مجلس الوزراء، إن المشر

ي صعيد مرص. 
 
ي تنفذها الدولة تهدف إىل جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المرصي ف

 التر
 

 كل 
 
وتعمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيىس "حياة كريمة"، عىل تنفيذ عدد من التدخالت األساسية ف

 
 
وعات ف ب، الغاز  فالرص “: مجاالت القرى من خالل مشر ، االتصاالت، الطبيعي الصىح، مياه الشر

الكهرباء، رصف الطريق الرئيىس داخل القرية والطرق الواصلة بير  القرى، المدارس، الوحدات الصحية، 
 الوحدات المحلية 

 
ع"، فيما يتم تنفيذ تدخالت إضافية ف وحدات اإلسعاف، مراكز الشباب، تبطير  التر

 القروية، وىه مجمع خ
 
، وف  الطابق األرض  مركز تكنولوجى لخدمة المواطنير 

 
دمات حكومية ويضم ف

، تموين، فيما يضم الطابق الثان  الوحدة المحلية،  الطابق األول مكتب بريد، وشهر عقارى، وسجل مدن 
زراعية  ةجمعي“ويضم: والتضامن االجتماىع والمجلس المحىل"، باإلضافة إىل مجمع خدمات زراعية 

 رشاد زراىع، ومركز تجميع ألبان"ومركز إ


