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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



منددأ نشددأت  عددام -ىددهد مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لمجلددس الددوزراء المصددري 

الت  لُيواكب التغيدرات التدي مدر  بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوا

ثدددم كدددان  نشددداء وزارة االتصددداالت. بتطدددوير البنيدددة المعلوماتيدددة فدددي مصدددر( 1985-1999)األولدددى 

ل رئيسددة فددي مسدديرت   لُيددؤدي دوره كُمؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ة نقطددة تحددوا

.تدعم جهود ُمتخأ القرار في ىتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

دى المركدز رؤيدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبن 

دداءر وتعزيددز قنددوات التواصددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بن 

ع بددور المواقن المصري الأي ُيَعدا غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

تمددع أكبددر فددي صددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة  جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسددي  مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقي  ذلكر يحمل مركز المعلومات ودعم اتخداذ القدرار علدى عاتقد  مهمدة أن يكد

ضددل وحتدى يتسدنى لدد  ذلدكر فسند  يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

وقدد واكدب ذلدك . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائج  رنددامج ب"اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا رهددر جلي 

( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP" )مراكددز الفكددر والمجتمعددات المدنيددة

  حيددث تددم اختيددار مركددز 2021التددي تددم اإلعددالن عنهددا فددي فبرايددر " بنسددلفانيا األمريكيددة"بجامعددة 

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

2020لعددام  " 19-كوفيددد"مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم اسددتجابًة لجائحددة 20ضددمن أفضددل ▪

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداحب أفضددل فكددرة أو نمددوذج 64مددن بددين 21فددي المرتبددة ▪

م ر أخًأا بعين االعتبار أن  ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر ت2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

.2020مركز فكر على مستوا  فريقيا والشرق األوسط لعام 101من  جمالي 14في المرتبة ▪

ر جدداء هددأا التقريددر  ليرصددد  نجددازات الدولددة المصددرية وجهودهددا خددالل السددنوات السددبع الماضددية

6العديدددد مدددن المشدددروعات القوميدددة التدددي تجددداوزت تكلفتهدددا الدددد -وال تدددزال-حيدددث نفدددأت الدولدددة 

ر ويددأتي ذلددك فددي  قددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصدد. تريليونددات جنيدد 

ب لمشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوقن كافةر بما يستجي

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراقية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوقنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوقن

.وسنبني  بعون هللا

الرئيس عبد الحتاا السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

رئيس الوزراء مصقحم مدبولي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





هاذا ماا . يايقينًا، لو صُعُهعدت مصر وصوفرت فيهاا أدوات العماراي لكانال سالطاي المادي ور،يساة باالد الادن

وير رفاعة رافاع الطهطااوي، الاذي يُعاد أحاد قاادة النهضاة العلمياة ورا،اد التنا/ أوصانا ب  المفكر المصري

، " ايص بااريزص ليص اإلبريز فاي صل"في مصر والعال  العربي خالل القري التاسع عشر، في م لْف  األشهر 

عنففدما يقففوم علففم لففمو  مصففر مففا يُ سففا اسففتغ ل مواردهففا والمااازى هنااا أناا  . 1834الصااادر عااام 

.وتوظيحهال تصب  نبراس ا مُتوقد ال وقائد ا زاخر ا بيا بلدا  العالم

، صانع وبعد عقود زمنية  ويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحاديات

ي الحرية شعب مصر العظي  التاري َ مرصين خالل أعوام قليلةر صارة عندما  ار  د الفساد و الب بحق  ف

ارَ ، فثابو نيتا ، وصارة أخرى عندما صمسً بهويت  وصحصان 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30 د اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكا ، ر،يسًاا عادلي منصاور ال/ وبعد فترة حُك  انتقالية امتدت قرابة العام، صول  خاللها السيد المستشار

ة االنتقالياة بمناسابة اختتاام الفتارة الر،اساي-م قتًا لجمهورية مصر العربية، حملل كلمات خطاب  األخيار 

المسفتقبل ي مفلإنناي لعلا   قاة بامي "األمال فاي الااد، فاي قولا  –2014يونياو 4يوم األربعاء الموافا  

م، لكان ، وإي كانل أر   م ضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه صشوبها بعاي الاياولهقا الوطا غد ا مشرق ا

رياااح أر  بااالدي سااتعود ساامراء بلااوي النياال، خضااااراء بلااوي أغصاااي الزيتاااوي، سااماؤها صااافيةً، صبعااث ب

.النجاح واألمل، دومًا كما كانل

ة،  الاب عبد الفتاح السيساي ر،اساة جمهورياة مصار العربيا/ ، مع صولعي السيد الر،يس2014يونيو 8وفي 

ل الحاا  ، ونسااتظل فياا  بظاااللبنففاء وطننففا الففق  ن لففم بفف مُ ا بًااا جمااوا المصااريين أي يُعينااوه بقااوة 

فاارأل والعاادل والعاايش الكااري ، ونتنساا  فياا  رياااح الحريااة وااللتاازام، ونلمااس فياا  المساااواة وصكاااف  ال

ماار أي فااال يُمكاان ل . وجااودًا حقيقي ااا ودسااتور حياااةر ألي ساافينة الااو ن واحاادة، فاافي نجاال نجونااا جميعًااا

ن الشاعب يستقي  من  ر  واحدر كون  عقدًا اجتماعي ا بين الدولة ممثلة في ر،يساها وم سسااصها وباي

.ومهوريتنا الوطنية المدنية ال ديثةلتمسيس 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطااوي، را،اد التناوير فاي العصار الحاديث، والقاول مان)
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تاي نصابو ومنذ ذلً الحين، بدأت دروب الو ن صحيا مرحلة جديدةر لبناء الدولة الو نية المدنية الحديثة ال

ساتقبل، إليها جميعًا، مع إدرال وااي من ق بل الشعب المصري بمننا جميعًا نلتزم ب ار ة  ريا  لبنااء الم

ات التاااي يُظللهاااا اإلرادة والتصااامي  علااا  العمااال، والتعااااوي المنفاااتر ماااع الجمياااعر لت طعاااي كااال العقبااا

.والصعوباتر حت  ننع  جميعًا بثمار التنمية

جهاودر ، صضافرت خاللهاا الت قق  خ لها إنجازات تنموية تحوع عُمر ال ماسنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغا  ع ظا  ماا شاهدص  رباوا مصار مان جهاد صنماوي حقيقاي فا. لتحقي  نهضاة مُساتحقة لشاعب أباي 

ت طا  جميع ربوعها، ففي الدولة المصرية حكومة وشاعبًا ال صازال لاديها الكثيار مان الطماوح إلنجااز أكبار ي

ة ر،يساة بيد أي ذلاً يتطلاب التوقاف لبرهاةر لنتممال ماا حققنااه ساوي ا مان إ ااءات صنمويا. عناي السماء

.ادمةخالل هذه الفترةر لتكوي عونًا لنا عل  استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصااطف  ماادبولي ر،اايس مجلااس الااوزراء بهااذا الشاامي، قااام مركاا/ وفااي  ااوء صوجيهااات الساايد الاادكتور

ساانوات المعلومااات ودعاا  اص اااذ القاارار بتنفيااذ جهاادي بحثااي  لتو ياا  أهاا  إنجااازات الدولااة المصاارية خااالل ال

تعااوي السبع الما ية، فاي جمياع منااحي التنمياة وعلا  مساتوى محافظاات الجمهورياة كافاةً، وذلاً بال

:عل  النحو امصيإلم إيدار باقة ما الكتل وقد خلُص . مع م تلف الجهات والهيئات الحكومية

: قطاعًااا صنموي ااا، وهااي23محاااور صنمويااة، بواقااع 5كتابًااا يسااتعر  أباارز جهااود الدولااة علاا  مسااتوى 23▪

. رافا  والشابكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانياة، والم

.كما ص  إصدار صقرير لكل قطاا صنموي يستعر  الجهود الر،يسة عل  مستوى المحافظات

عل  مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الر،يسة التي صحققل خالل السنوات السبع الما ية27▪

.قطاا صنموي المُحددة سلفًا23الاجميع المحافظات، صاطي 

اعااات ألهاا  مااا حققتاا  الدولااة علاا  مسااتوى كاال  ماان القطصل يصاايةكتاباااي يُقاادعماي صااورة إجماليااة ▪

. التنموية والمُحافظات، بالتركيز عل  م شرات األداء الر،يسة

ا الدولفففة المصفففرية القويفففة المُثفففابرا تصفففنع ااضفففرهوفاااي هاااذا المقاااام، كااااي لزامًاااا عليناااا أي نُ كاااد أي 

ل  أكثر ، يُظلل  اإلعالي العالمي لحقوي اإلنساي، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نه  تنمو  لامل

اء، بمااا فااي ذلااً الحاا  فااي الحياااة دوي صمييااز، وحقااوي الطفاال، والحاا  فااي الاااذ)حقظااا لإلنسااانية 13ماان 

هااا صلااً الحقااوي التااي صسااتند إلي(. وحقااوي األشاا األ ذوي الهماا  دوي صمييااز، وحمايااة الحياااة ال اصااة

التاي صُمثعال دعاوة عالمياة للعمال مان أجال " 2030أهادا  التنمياة المساتدامة "األهدا  اإلنما،ية األممياة 

رجمتهاا القضاء عل  الفقر، وحماية كوكب األر ، و ماي صمتماع جمياع األفاراد بالساالم واالزدهاار، صمال ص

.هدفًا أممي ا صلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهااا 2014اصصااالًا، قاماال الدولااة المصاارية بترجمااة هااذه الحقااوي فااي دسااتورها الااو ني الصااادر عااام 

ميااة ، والتااي صعكااس ال طااة االسااتراصيجية  ويلااة الماادىر لتحقياا  مباااد  وأهاادا  التن2030المسااتقبلية 

ج عملهاا، وفاي سابيل صنفياذ صلاً الرؤياة، أ لقال الحكوماة المصارية برناام. المستدامة في كل المجاالت

دعوا ختام ففال تظففل الفف. ر ليكااوي إ ااارًا صنفيااذي ا لجهااود مصاار التنمويااة"مصاار صنطلاا "الااذي يحماال عنااواي 

.ممتدال والعمل ي دو  األمل ليوم أف لل وغد أكثر ازدهار ا لوطننا ال بيل
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ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

أن الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمدر  األمدر الدأي أثدرا هدأا التقريدرر وتجددر اإلىدارة  لدى

.التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققةر وال يمثل حصًرا ىامًلا لها



اإلسكندرية في أرقام

ألد  كيلدومتر مربدعر وتنقسدم المحافظدة  لدى 2.3تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

وحددددات محليدددة قرويدددة تتبعهدددا قريتدددانر ويبلدددغ 3أحيددداءر وتضدددم 9مركدددزر ومديندددةر و

ل الزيددادة 5.4 جمددالي عدددد سددكان المحافظددة نحددو  ماليددين نسددمةر كمددا يبلددغ معددد 

.لكل أل  نسمة11.2الطبيعية للمحافظة 

زراعددةر تتميددز محافظددة اإلسددكندرية بتعدددد األنشددطة االقتصددادية كالصددناعةر والتجددارةر وال

. والصيدر والسياحةر والبترول والتعدين

ليددة بهددا نحددو تُعدددا اإلسددكندرية مركددًزا رئيًسددا للنشددا  الصددناعير حيددث تمثددل الصددناعة التحوي

ددا مددن مددن  جمددالي الصددناعة التحويليددة لمصددرر وتعتبددر اإلسددكندرية مركددًزا تجاري ددا دو% 30.9 لي 

دا لوجدود العديدد مدن ا عالمي  المنداق  خالل مينائهار كما تعتبر المحافظة أيًضدا مدزاًرا سدياحي 

.األثرية بها وأيًضا لكونها مدينة ساحلية معتدلة المناخ

"



.2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة : المصدر

معدل البطالة
(سنة15-64)

14.8%

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

مليون مشتغل

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

252.6
أل  متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

.2021مصر في أرقام مارس , الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل أل  نسمة

11.2 48.8%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معد 
2020عام 

2.3
ألف كيلومتر 

مربع

5.4
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

%72.8

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

%98.0

المساحة الكلية

1.5



أبرز مؤىرات المحافظة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

1.6جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
إجمااالي ماااا صااا  ص صيصااا  مااان موازناااة الدولاااة 

ندريةلتطوير شبكات كهرباء بمحافظة اإلسك

.2022/2021خالل العام المالي 

1.3

ماليددددددددددددددددددددددين 4.1

مسددددددددددددددددتفيد

حي إجمالي عدد المستفيدين من التاممين الصا

.2020عام 

1.9
إلنتاا  " وإيثيادك"صكلفة افتتاح الشاركة العربياة 

.2016اإليثيلين، ومشتقاص  في أغسطس 

ن ماان إجمااالي المبااالم المنصاارفة للمسااتفيدي

.2020/2019برنامج صكافل وكرامة خالل عام 

345.87
مشروعًا لنقال الكهربااء،11صكلفة صنفيذ عدد 

.وصوسعة محطات كهربية

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

دوالر

مليدددددددددددددددددددددددار1.7

جنيدددددددددددددددددددددددد  

مشااروعات لحمايااة السااواحل، 7صكلفااة صنفيااذ 

.وصيانة الكورنيش

6.5
ة صكلفااااة إنشاااااء الجامعاااااة المصاااارية اليابانيااااا

.للعلوم والتكنولوجيا ببر  العرب

مليددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددد 

مدرسااااة199صكلفااااة إنشاااااء وإحااااالل وصجديااااد 

(.2021-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددون

جنيددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبددل الدولددة تُعددد تنميددة اإلنسددان واالرتقدداء بدد  وتددوفير احتياجاتدد  األساسددية باهتمددام بددالغ مددن ق

ة  لددى المصددريةر التددي عمدددت خددالل السددنوات السددبع الماضدديةر بكددل السددبل واآلليددات الممكندد

.تحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددددددددددددددار

2.6جنيددددددددددددددددددددددددد 
ي صكلفااة صطاااوير مستشااف  ساااموحة الجاااامع

.2014في يونيو 

41% 161
إجمااااااااالي عاااااااادد المنشاااااااا ت الصااااااااحية فااااااااي 

.2019محافظة اإلسكندرية عام 

منشددددددددددددددددددأة

صددددددددددددددددددددحية

مليددددددددددددددددددون47.8

جنيدددددددددددددددددددددددد  

صكلفاااااااااة إحاااااااااالل وصجدياااااااااد قصااااااااار  قافاااااااااة

.2016األنفوشي بالمحافظة عام 

عاااااادد مراكااااااز الاساااااايل الكلااااااوي المملوكااااااة 

.2020والمتعاقد عليها عام 

مكتبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

إجمااالي عاادد المكتبااات العامااة والمت صصااة

.2019والجامعية والمعاهد بالمحافظة عام 

نسااااابة مسااااااهمة اإلناااااا  فاااااي المشاااااروعات 

2019متناهية الصار بالمحافظة عام 

52

115

مركددددددددددددددددددددددددددددددًزا
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  األولااا  علااامستشفففحم اميفففات اإلسفففكندرية 

مستشاف  فااي 97مساتوى الجمهوريااة مان بااين 

، 2019عدد صقارير أعمال الصيدلة اإلكلينيكية عام

وذلاااااااً صتويجًاااااااا للجهاااااااود الحثيثاااااااة المبذولاااااااة 

يا  بالمحافظة للنهاو  بالقطااا الصاحي وصحق

، مان خاالل بنااء وصطاوير وصجهياز 2030رؤية مصر 

لً عدة مستشفيات بمحد  األجهزة، لتشهد بذ

ة خطوة جديدة في مسارها نحو االهتمام بالرعايا

ه إلا  الصحية وصحسينها، األمر الذي يفضي بادور

االرصقاااااااااء بال اااااااادمات المقدمااااااااة للمااااااااوا نين 

.واالستثمار في رأس المال البشري

وفااااي هاااال جهااااود الدولااااة لتدشااااين المنظومااااة 

ة، واالرصقاااء ب اادمات الرعايااة الصااحية بالمحافظاا

ي عملااال الدولاااة علااا  م تلاااف المساااتويات والتااا

طاوير صنوعل بين إنشاء مستشافيات جديادة، وص

مستشااافيات قا،ماااة، وإنشااااء وصطاااوير وحااادات 

فضاالًا عاان إ ااالي العديااد ماان. الرعايااة الصااحية

. المبادرات لزيادة الوعي بالمحافظة

ة، فااي السااياي ذاصاا ، عملاال محافظااة اإلسااكندري

، (2020يونيااااااااو -2014يوليااااااااو )خااااااااالل الفتاااااااارة 

، علااا  إنشااااء وصطاااوير عاااددي مااان المستشااافيات

وفقًاااااااا لمعاااااااايير الرقاباااااااة والجاااااااودة ال اصاااااااة 

ويمكففا التقففرع لففبع بالمنظومااة الجدياادة، 

:تلك الجهود كاآلتي

صطااااوير مستشااااف  سااااموحة الجااااامعي فااااي ▪

، حياااااث شاااااهدت مستشاااااافيات 2014يونياااااو 

جامعاااة اإلساااكندرية  فااارة كبيااارة مااان خاااالل 

صنفيذ مجموعاة مان ال طال الطماوح بهاد  

صقااااادي  خدمااااااة عالجياااااة متمياااااازة للمااااااوا ن 

المصااااااري، ويتكااااااوي مجمااااااع مستشاااااافيات 

سااموحة الجااامعي ماان مستشااف  الطااوار ، 

اء ومستشاااف  األ فاااال، ومستشاااف  النسااا

ل والتوليااد، وصحتااوي علاا  العديااد ماان الوسااا،

عاادد واإلمكانااات التااي صتااير فاارأل رعايااة ألكباار

مااان المر ااا ، وصبلااام صكلفاااة المشاااروا نحاااو

.مليار جني 2.6

الرعايفففففففففففففففففففة الصففففففففففففففففففف ية
"
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2215جاء ذلً بموجب قرار ر،يس الوزراء رقا  

بتشااااكيل لجنااااة للتوصاااال لحاااال: 2014لساااانة 

للعقبااااات التااااي صهاااادد بعاااادم إصمااااام مشااااروا 

إنشااااااااء وصجهياااااااز المستشاااااااف  الجاااااااامعي 

زي ألمرا  النساء والتولياد وبناً الادم المركا

بساااموحة ومشاااروا المستشاااف  الجاااامعي 

ع لجراحة األعصاب والمساالً البولياة بمجما

المواسااااااااااااة الطباااااااااااي التابعاااااااااااة لجامعاااااااااااة 

.اإلسكندرية

صطااااوير مستشاااافيات كليااااة الطااااب بجامعااااة▪

، حياااث صااا  2020اإلساااكندرية فاااي أغساااطس 

قنياة صزويد المستشفيات بمحد  المعدات الت

الحديثاااااة والمساااااتلزمات واألجهااااازة الطبياااااة 

العالمياااااااةر لتاااااااوفير خدماااااااة  بياااااااة متميااااااازة 

يلمساااااها الماااااوا ن البسااااايل، فضااااالًا عااااان 

ص فيااف امالم عاان كاهاال المر اا  المتاارددين

علااا  مستشااافيات جامعاااة اإلساااكندرية فاااي

.م تلف محافظات الجمهورية

جاار  ، و(مرحلاة أولا )صطوير مستشف  أبو قيار ▪

وى رفع كفاءة المستشف ، وذلاً علا  مسات

األعماااال–التشاااطيبات الداخلياااة وال ارجياااة )

–التكيياااااف–األعماااااال الكهربا،ياااااة -الصاااااحية 

،(شااابكة الااااازات الطبياااة–منظوماااة الحريااا  

ملياوي 50.5وبلال التكلفة الكلياة للمشاروا 

.جني 

وبجانفففل تلففففك الجهففففودل قامفففف  الدولففففة أي  ففففا 

:هابإنشاء عددٍ ما المستشحيات؛ وما بين

مستشاااف  بااار  العااارب الجاااامعي لسااار اي ▪

األ فاااال، صااا  إنشااااء المستشاااف  فاااي ماااايو

ي ، ويُعاادم مستشااف  باار  العاارب الجااامع2019

ياااة أحاااد المستشااافيات الجامعياااة التاااابع لكل

 اااااااب اإلساااااااكندرية، وهاااااااو أول مستشاااااااف  

جاااااااامعي لسااااااار اي األ فاااااااال فاااااااي مصااااااار 

ماااااان % 100باإلسااااااكندرية، ويعماااااال بنساااااابة 

سااااريرًا، وبلاااااال صكلفاااااة 450 اقتاااا  بواقاااااع 

. مليوي جني 350المشروا نحو 
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مستشاااف  العجماااي النماااوذجي، صااا  إنشااااء ▪

، ويتكاااااااااوي مااااااااان 2019المستشاااااااااف  عاااااااااام 

ا عيادة خارجية بها جمياع الت صصاات، كما18

سيضاااااااا  قساااااااا  االسااااااااتقبال والطااااااااوار  

أس اااااااارظة للمالحظااااااااة، 6ساااااااارير إنعااااااااا ، و2

  أسااارظة للفااارز، وسااارير للعااازل، إ اااافةً إلااا7و

.غرفة عمليات صارى للحاالت العاجلة

كمااااا صشااااتمل علاااا  قساااا  ل شااااعة بااااالرنين

المانا يساااااااااااااي، واألشاااااااااااااعة الساااااااااااااينية، 

ر، والمقطعيااة، واألشااعة بالصااباة، والسااونا

غر  عمليات كبرى مجهزة، وصشامل عادد 4و

.معامل للتحاليل4أس رظة لإلفاقة، و6

ساريرًا، ويتمتاع 180وصبلم سعة المستشف  

بنظاااااام  ال ياااااة ال ااااادمات عالياااااة الكفااااااءات 

العالجيااااااااااة والطبيااااااااااة، وجراحااااااااااات القلااااااااااب 

والقسااطرة، وغاار  إفاقااة مااا بعااد العمليااات 

الحرجة، وقس  خاأل مجهز لرعاية األ فال

ة، من حديثي الاوالدة، وقسا  ل شاعة المقطعيا

وبلاااااااااااال التكلفاااااااااااة اإلجمالياااااااااااة للمشاااااااااااروا 

.مليوي جني 352.3

صجااادر اإلشاااارة إلااا  أي عااادد المنشااا ت الصاااحية 

منشامة 161بمحافظة اإلسكندرية قاد ارصفاع إلا  

منشااااامة صاااااحية 151مقابااااال 2019صاااااحية عاااااام 

.2014عام 

كاة كما ارصفع عدد مراكز الاسايل الكلاوي المملو

مقابال 2020مركازًا عاام 52والمتعاقد عليها إلا  

.2014مركزًا عام 46

تيااااة اصصااااالًا، فبجانااااب جهااااود صطااااوير البنيااااة التح

ال اصااااة بالرعايااااة الصااااحية، شااااهدت محافظااااة 

التااااااااي عففففففففدد ا مففففففففا المبففففففففادرات اإلسااااااااكندرية 

اساااتهدفل الماااوا نين مباشااارة، والتاااي جااااءت 

وض في إطار سعي الدولفة ال ثيفث للنهفأيضًا 

:بالققاع الص ي في مصرل وما بينها
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مباااااادرة متابعاااااة وعاااااال  األمااااارا  المزمناااااة ▪

والكشااااااف المبكاااااار عاااااان االعااااااتالل الكلااااااوي، 

ومتابعاااة األمااارا  المزمناااة كارصفااااا  اااال 

  الاادم، وماار  السااكري، والسعاامنة مااع صقاادي

التوعياااااة الصاااااحية للماااااوا نين عااااان كيفياااااة

متابعة صلً األمارا ، ومان المقارر أي صعمال 

، وحدة م تلفة علا  مساتوى المحافظاة26با 

عامًاااااااا فااااااامكثر، 40وصساااااااتهد  الماااااااوا نين 

وأصااااااااااااحاب األماااااااااااارا  المزمنااااااااااااة ماااااااااااان 

.عامًا( 40–18)

ي المبادرة الر،اساية للكشاف عان فياروس سا▪

واألمااارا  غيااار الساااارية، والتاااي صااا  إ القهاااا 

، حياث (2019أبريال –2018أكتوبر )خالل الفترة 

جاااااااااااءت محافظااااااااااة اإلسااااااااااكندرية  اااااااااامن 

يهاا محافظات المرحلة األول  التي انطلقل ف

. 2018المبادرة وذلً في أكتوبر 

واساااااتكماال لجهاااااود الدولاااااة، جااااااءت محافظاااااة 

اإلساااكندرية  ااامن محافظاااات المرحلاااة األولااا  

المساار الطبااي للطااالب للكشااف"  اامن حملااة

( التقاااااازم–السعاااااامنة –األنيميااااااا )عاااااان أماااااارا  

، وذلااااً  اااامن المبااااادرة الر،اسااااية    "بالمحافظاااة

، وذلاااااً بهاااااد  االهتماااااام "ملياااااوي صاااااحة100"

قياااااااس نساااااابة : بصااااااحة الطااااااالب ماااااان خااااااالل

نيميا، الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن األ

وقياااااس الطااااول والااااوزي لتحديااااد م شاااار كتلااااة 

.الجس  ومستوى السمنة والتقزم

151
161

2014 2019

ة  عدد المنشآت الصحية بأسر 

2019و2014بالمحافظة خالل عامي 

.وزارة الصحة والسكاي: المصدر

(منشأة)
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ياة الحملاة القوم"في سياي متصال، انطلقال ▪

لتطعااااااي  صالميااااااذ الماااااادارس  ااااااد الديااااااداي 

، والتاي اساتهدفل 2020في نوفمبر "المعوية

ياة ألف صلميذ من المدارس االبتدا،700حوالي 

ورياااااااا  األ فاااااااال الحكومياااااااة، وال اصاااااااة، 

واألزهريااااااة فااااااي جميااااااع منااااااا   محافظااااااة 

. اإلسكندرية

وفااي إ ااار االهتمااام بتحسااين صااحة الماارأة، صاا 

ر،ااايس الجمهورياااة لااادع  صاااحة "إ اااالي مباااادرة 

وذلااً  اامن حملااة    2019عااام " الماارأة المصاارية

ف صساتهد  المباادرة الكشا( مليوي صاحة100)

مليوي 28وصقدي  التوعية بالمجاي لما يقرب من 

حة سااايدة بالجمهورياااة، وصشااامل التوعياااة بالصااا

ة، اإلنجابيااااة، وصنظااااي  األساااارة، والحياااااة الصااااحي

السااكري،)والكشااف عاان األماارا  غياار السااارية 

 ااااال الاااادم، قياااااس الااااوزي والطااااول وصحديااااد 

سعامنة م شر كتلة الجس ، ومستوى اإلصابة بال

، باإل ااافة إلاا  عواماال ال طااورة (أو زيااادة الااوزي

.المسببة ل مرا  غير السارية

وقااد أ لقاال وزارة الصااحة والسااكاي فااي يوليااو

، المرحلااااااااة األولاااااااا  ماااااااان المبااااااااادرة فااااااااي 2017

اإلساااااكندرية، بورساااااعيد، : "محافظاااااات، وهاااااي9

ح، البحياااارة، الفيااااوم، أساااايو،، القليوبيااااة، مطاااارو

وبلااااااااااااااااام ". جناااااااااااااااااوب سااااااااااااااااايناء، ودمياااااااااااااااااا،

إجمااااااااالي المفحوصااااااااات بتلااااااااً المحافظااااااااات 

. مليوي سيدة2.2

ادرة وفااي محافظااة اإلسااكندرية، صاا  صفعياال المباا

ماااااان خااااااالل المستشاااااافيات الجامعيااااااة ووزارة 

الصااااااااااااحة باإلسااااااااااااكندرية، حيااااااااااااث شاااااااااااااركل 

، وهاي مستشفيات جامعية في صنفيذ المباادرة4

ساااااموحة، الحضااااارة، الجاااااامعي، : مستشااااافيات

عها والتعليمي الجديد وهذه المستشفيات جمي

يااة صابعااة لجامعااة اإلسااكندرية وبت صصااات  ب

محااددة وهااي جراحااات القلااب المفتااوح، قسااطرة 

القلاااااااااب والااااااااادعامات، زرا القوقعاااااااااة، صاييااااااااار 

.المفاصل، وجراحات  ب العيوي
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ين اصصااالًا، أ لقاال الدولااة مبااادرة منظومااة التاامم

الصااااحي الشااااامل لتشاااامل جميااااع محافظااااات 

الجمهوريااة، وصاامصي محافظااة اإلسااكندرية  اامن

وقااااد وصاااال عاااادد . محافظااااات المرحلااااة الثالثااااة

ظاااة المساااتفيدين مااان التاااممين الصاااحي بالمحاف

، بماااا يمثااال 2020مالياااين مساااتفيد عاااام 4.1إلااا  

ماان إجمااالي السااكاي بالمحافظااة مقارنااة % 75.9

.2014آال  مستفيد عام 3.8بااا 

وفي إ اار حارأل الدولاة الادا،  علا  دعا  الفئاات

غيار القاادرة علاا  صحمال صكاااليف العاال ، شااهدت

  محافظااة اإلسااكندرية ارصفاعًااا فااي عاادد المر اا

الااااذين صاااا  عالجهاااا  علاااا  نفقااااة الدولااااة ليبلااااام

مليااااوي 381.1ألااااف مااااريي بفجمااااالي نفقااااات 87

ألف ماريي بفجماالي 67.4مقابل 2020جني  عام 

.2014مليوي جني  عام 175.3نفقات بلال 

ختامًاااا، بجاناااب صلاااً الجهاااود الساااابقة، أ لقااال

ال  المحافظااة قافلااة  بيااة للكشااف المبكاار وعاا

 ااااعف وفقااااداي الساااامع وعااااال  صاااامخر النطاااا  

ي ل  فااال فاااي مرحلاااة الحضاااانة، وذلاااً بالتعااااو

مااااع وزارة التضااااامن االجتماااااعي، وذلااااً  اااامن 

".حياة كريمة"المبادرة الر،اسية 

67.4

87

2014 2020

ة عدد المرضى الأين تم عالجهم على نفق

2020و2014الدولة خالل عامي 

.وزارة الصحة والسكاي: المصدر

(أل  حالة)
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ي شااهدت محافظااة اإلسااكندرية صطااورًا كبياارًا فاا

ي ملاااف التعلاااي  بشاااكل عاااام والتعلاااي  األساسااا

والفنااااي بشااااكل خاااااأل وذلااااً خااااالل الساااانوات 

ي الساابع الما ااية، حيااث صمثلاال جهااود الدولااة فاا

إنشااااااءات جديااااادة وصوساااااعات رأساااااية وأفقياااااة 

بالمدارس، مع دخول مدارس لل دماة ألول مارة، 

لااااة لتقلياااال الكثافااااة الطالبيااااةر فقااااد قاماااال الدو

خاااااااالل السااااااانوات السااااااابع الما اااااااية بفنشااااااااء 

مدرسااة بتكلفااة بلااال 199وإحااالل وصجديااد عاادد 

:مليار جني ، ومن أبرز صلً المشروعات1.3

المدرسااااااة الرساااااامية الدوليااااااة باإلسااااااكندرية▪

األولاا  ماان نوعهااا فااي المحافظااة، فهااي صُعاادم

بيااة أول مدرسااة دوليااة حكوميااة صتبااع وزارة التر

 دماة والتعلي  والتعلي  الفني، حياث دخلال ال

، وصضااااااا  2020/2019فاااااااي العاااااااام الدراساااااااي 

معامااال متميااازة وحجااارات أنشاااطة متعاااددة 

علاا  نهااج الماادارس الدوليااة، وكااذلً مالعااب 

.ريا ية، فضلًا عن معامل الحاسب املي

التعلففففففففففففففيم األساسففففففففففففففي

والحففففففففنفففففففي

"
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كمااااااا شااااااهدت المحافظااااااة افتتاااااااح المدرسااااااة 

فاااي ساااابتمبر 2المصااارية اليابانيااااة ببااار  العاااارب 

ألااف متاار 17، وصبلاام مساااحة المدرسااة نحااو 2018

فصااالًا لجمياااع المراحااال 14مرباااع، وصحتاااوي علااا  

ل الدراسااية، ومبناا  ر،اايس واحااد، يشاامل الفصااو

الدراسااااااااااية، المعاماااااااااال، أماااااااااااكن األنشااااااااااطة 

والمجااااااااااااالت، المكتباااااااااااة، قاعاااااااااااة الكمبياااااااااااوصر، 

والجيماااااانزيوم، والفراغاااااات اإلدارياااااة، وال دمياااااة، 

.واألكاديمية

وعلااا  إ ااار الساااالف ذكاااره، حظااا  قطااااا التعلاااي  

بمحافظاااة اإلسااااكندرية علاااا  اهتمااااام كبياااار ماااان

الدولااة، انعكساال آ اااره علاا  أر  الواقااع، حيااث 

ان فضااااال نسااااابة التسااااارب مااااان التعلاااااي  فاااااي 

إلا  2014/2013عام % 0.74المرحلة االبتدا،ية من 

، كمااااا ان فضاااال نساااابة 2020/2019عااااام % 0.38

ن التساارب ماان التعلااي  فااي المرحلااة اإلعداديااة ماا

عاااااااااااااام % 2.31إلااااااااااااا  2014/2013عاااااااااااااام % 4.63

وفاااااي الساااااياي ذاصااااا ، ارصفاااااع عااااادد . 2020/2019

الفصاااااااااااول الدراساااااااااااية بالمااااااااااادارس ليصااااااااااال 

، مقارنااااة 2021/2020ألااااف فصاااال عااااام 27.8إلاااا  

.2014/2013ألف فصل عام 24.6بنحو 

4.63

2.31

2014/2013 2020/2019

لة نسبة التسرب من التعليم في المرح

اإلعدادية خالل الفترة 

(2014/2013-2020/2019)

.الفنيوالتعلي وزارة التربية والتعلي  : المصدر

)%(
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ة، اصصاااالًا، علااا  مااادار السااانوات السااابع الما اااي

ميااة سااعل الدولااة إلاا  االرصقاااء بالعمليااة التعلي

فاااي محافظاااة اإلساااكندرية، وقاااد جااااءت منطقاااة 

بشااااااير ال يااااار، ومنطقاااااة القبااااااري فاااااي مقدماااااة 

ا المنا   التي شهدت إنشاء مدارس جديدة به

لتقااااااااادي  ال ااااااااادمات التعليماااااااااة للماااااااااوا نين 

بير بالمحافظة، كما ص  رفع كفاءة وصيانة عدد ك

.من المدارس

وفااي السااياي ذاصاا ، جاااءت هااذه الجهااود متسااقة 

ماااااااع سياساااااااة الدولاااااااة للنهاااااااو  بالعملياااااااة 

، التعليميااااااة بم تلااااااف المسااااااتويات الدراسااااااية

، وقاااد 2030وصحقيااا  خطاااة التنمياااة المساااتدامة 

هاااادفل ماااان خاللهااااا الدولااااة إلاااا  القضاااااء علاااا  

وفير الكثافااة الطالبيااة بالفصااول والماادارس، وصاا

حسااين بيئااة صعليميااة مناساابة، بمااا يُسااه  فااي ص

مسااااااتويات الطااااااالب وصماشااااااي ا مااااااع المعااااااايير 

الدوليااااااااااة لجااااااااااودة التعلااااااااااي ، وفااااااااااي ساااااااااابيل 

االرصقااااااااء بالعملياااااااة التعليمياااااااة وفاااااااي  اااااااوء

واكبففة اسففتراتيجية الدولففة لتقففوير التعلففيم وم

ا ، بمااااالتقففففور التكنولففففووي والت ففففول الرقمففففي

يسااه  فااي صمهياال الطااالب لسااوي العماال، امتااد

ياث مشروا التابلال إلا  محافظاة اإلساكندريةر ح

لجااااااااي بااااااااإلدارات التعليمياااااااة 8صااااااا  صشاااااااكيل 

ر لمتابعة صوزيع أجهازة 2019بالمحافظة في يناير 

ً علاا  الطااالب، وذلاا" التابلاال"الحاسااب اللااوحي 

.  من منظومة التعلي  الجديدة

ألدددددددددددددددددددددددددددد  27.8

فصددددددددددددددددددددددل

إجماااااالي عااااادد الفصاااااول الدراساااااية 

بالمااااادارس بمحافظاااااة اإلساااااكندرية

.2021/2020عام 
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وفاااي  اااوء صعزياااز معرفاااة الطاااالب بالصاااناعات 

صحقعاا  الم تلفااة القا،مااة علاا  التكنولوجيااا والتااي

قيماااة مُضاااافة لالقتصااااد الاااو نير فقاااد قامااال

زارة الدولااة بتوقيااع بروصوكااول صعاااوي م اان ق باال و

ر 2021ريال الفناي فاي أبوالتعلاي التربية والتعلاي  

ياااااة إل اااااالي أول مدرساااااة للتكنولوجياااااا التطبيق

سااة بمحافظااة اإلسااكندرية، والتااي صُعاادم أول مدر

صااانيع صكنولوجياااا صطبيقياااة مُت صصاااة بمجاااال ص

المعاااااااادظات المعدنيااااااااة الميكانيكيااااااااة، بمدينااااااااة 

باااااار  العاااااارب بمحافظااااااة اإلسااااااكندرية للعااااااام 

ويامصي ذلاً فاي إ اار جهاود . 2022/2021الدراسي 

الدولااة المصااريةر إلحاادا   فاارة فااي مجااال إنتااا 

.الماكينات الصناعية، وقطع غيار السيارات

جاادير بالااذكر أي عاادد ماادارس التعلااي  الفنااي قااد

، 2021/2020مااادارس بالمحافظاااة عاااام 104بلااام 

. 2014/2013مدرسة فقل عام 72مقارنة بنحو 

72

104

2014/2013 2021/2020

عدد مدارس التعليم الفني خالل عامي

(2014/2013–2021/2020)

.الفنيوالتعلي وزارة التربية والتعلي  : المصدر

(مدرسة)
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جامعااااة اإلسااااكندرية فااااي الترصيااااب الثاااااني علاااا 

مساااتوى الجامعاااات المصااارية للعاااام ال اااامس 

علاا  التااوالي بعاااد جامعااة القااااهرة، وذلااً وفقًاااا 

. 2021اإلسااباني لعااام  Webometricلتصاانيف 

كمااااا جاااااءت فااااي المركااااز الثاااااني علاااا  مسااااتوى 

الجامعااات المصاارية بعااد جامعااة القاااهرة للعااام 

لمي الثاااااني علاااا  التااااوالي وفقًااااا للتصاااانيف العااااا

.2021شناهاي الصيني لجامعات العال  لعام 

فااااي إ ااااار إصاااادار جامعااااة سااااتانفورد األمريكيااااة 

" ماااان علماااااء العااااال % 2أعلاااا  "قا،مااااة بمسااااماء 

األكثااااار استشاااااهادًا فاااااي م تلاااااف الت صصاااااات

دولاااةر 149ألاااف عاااال  مااان 160وعااادده  حاااوالي 

عالمًااااااا مصااااااري ا 397 اااااامل القا،مااااااة أسااااااماء 

عالمًاااا مااان 31فاااي م تلاااف الت صصاااات، مااانه  

.جامعة اإلسكندرية

واساااتمرارًا لسلسااالة اإلنجاااازات والجهاااود التاااي

صباااااذلها الدولاااااة للنهاااااو  بمنظوماااااة التعلاااااي 

ظاة العالي، شهد قطاا التعلي  العاالي بالمحاف

و خااااالل الساااانوات الساااابع الما ااااية صنفيااااذ نحاااا

:وما بيا تلك المشروعاتمشروعًا 34

م إنشااااء الجامعاااة المصااارية اليابانياااة للعلاااو▪

فاااي والتكنولوجياااا ببااار  العااارب باإلساااكندرية

، بالشااااراكة مااااع دولااااة الياباااااي 2020ساااابتمبر 

كجامعااااة مصاااارية حكوميااااة فااااي مدينااااة باااار  

س، العاارب الجدياادةر لتقاادي  باارامج البكااالوريو

  والماجسااتير، والاادكتوراه، صقااام الجامعااة علاا

فاااااداي، وذلاااااً بتكلفاااااة بلاااااال 200مسااااااحة 

.مليارات جني 6.5

ر وذلااً بهااد  خدمااة التنميااة البشاارية فااي مصاا

والمنطقاااة العربياااة وإفريقياااا، وجاااذب الشاااركات

ونقاال والهيئااات اليابانيااة للتعاااوي معهااا بحثي ااا،

.طورةالتكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المت

كلياة إنشاء مركز التطوير المهني والوهيفي ب▪

امعااة التربيااة، ويُعاادم هااذا المركااز هااو الثالااث بج

.اإلسكندرية

التعلففففففففففففففففففففيم العففففففففففففففففففففالي 

والب فففففففففففففففففففث العلمفففففففففففففففففففي

"
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ي وفي الساياي ذاصا ، يقادم المركاز اإلرشااد المهنا

ير والتدريب عل  مهارات التوهياف بالمجااي، ويتا

الفرصااااة لتاااادريب أكباااار عاااادد ماااان الطااااالب علاااا  

والجااااادير بالاااااذكر أي . متطلباااااات ساااااوي العمااااال

، المركاااااز يقاااااوم بتااااادريب  اااااالب كلياااااات التربياااااة

وامداب، والحقاااااااااااوي، والساااااااااااياحة والفناااااااااااادي، 

ساااوي والصااايدلة، والتربياااة الريا اااية لتااامهيله  ل

باي العمل، كما قام المركز منذ بداية عملا  التجري

 البًااا عاان بُعااد 650بتاادريب نحااو 2020فااي مااايو 

.عل  مهارات التوهيف الم تلفة

للجهفففففففففود المبقولفففففففففة ل رتقفففففففففاء واساااااااااتكمالًا 

قااد فبمنظومففة التعلففيم العففالي بالم افظففةل 

، 2021استضافل جامعاة اإلساكندرية فاي أكتاوبر 

عل  المااااا صمر الااااادولي لالبتكاااااارات التربوياااااة والااااات

الاااااااااذي ،APITEL-2021المااااااااادعوم بالتكنولوجياااااااااا 

ينظمااااااا  مركاااااااز االبتكاااااااارات التربوياااااااة بجامعاااااااة 

: اياإلساااكندرية فاااي نسااا ت  الثالثاااة، صحااال عناااو

الماااااوارد التعليمياااااة المفتوحاااااة، والمنهجياااااات، "

ابتكاااااار: والممارساااااات والسياساااااات المفتوحاااااة

وصتجلااااا  الجهاااااود المبذولاااااة فاااااي قطااااااا ".   وري

د التعلااي  العااالي والبحااث العلمااي فااي زيااادة عااد

الكليااااااات والمعاهااااااد بالمحافظااااااة خااااااالل عااااااام 

كليااة ومعهاادًا مقاباال 55لتصاال إلاا  2020/2019

. 2014/2013كلية ومعهدًا خالل عام 49

49

55

2014/2013 2020/2019

عدد الكليات والمعاهد بالمحافظة 

(2020/2019–2014/2013)خالل الفترة

(معهد/ كلية )

.وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي: المصدر
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يفففة أافففد الصفففروا الثقاف... مكتبففة اإلسفففكندرية

صاار وصعتباار منااارة للثقافااة ونافااذة مالعم قففةل 

علاا  العااال ، وهااي أول مكتبااة رقميااة فااي القااري

الحاااااادي والعشااااارين، وصضااااا  التااااارا  المصاااااري 

ن الثقااااافي واإلنساااااني، وصتسااااع لتضاااا  أكثاااار ماااا

 مانياااة مالياااين كتااااب، كماااا صوجاااد بهاااا مجموعاااة

ة، كبياااارة ماااان الكتااااب الم تااااارة باللاااااات العربياااا

اليااة، واإلنجليزيااة، والفرنسااية، واأللمانيااة، واإليط

.واإلسبانية، ولاات أخرى نادرة

وفااااي إ ااااار اهتمااااام الدولااااة بالثقافااااة والفنااااوي 

، بالمحافظة، فقد قامل الدولة بعدة مشروعات

:والتي من أهمها

عاااد وذلاااً ب" قصااار  قافاااة األنفوشاااي"افتتااااح ▪

االنتهااااء ماااان عمليااااة إحاااالل وصجديااااد القصاااار 

ملياوي جنيا ، 47.8بتكلفة إجمالياة بلاال نحاو 

ألاااف متااار مرباااع، ويتكاااوي 2.5وصبلااام مسااااحت  

مكتبة 2 واب  صشمل قاعتي مسرح، و3من 

.عامة، ناديين لتكنولوجيا المعلومات

علااا  " قصااار  قافاااة مصاااطف  كامااال"صطاااوير ▪

غار ، 5متارًا مربعًاا، ويتكاوي مان 124مساحة 

وقااااااااااااااعتي أنشاااااااااااااطة، باإل اااااااااااااافة إلااااااااااااا  

مكتبااااااة ومساااااارح، بتكلفااااااة إجماليااااااة بلااااااال 

.مليوي جني 31.4

علاااا  " مساااارح محمااااد عبااااد الوهاااااب"صطااااوير ▪

متاارًا مربعًااا، ويتكااوي ماان قاعااات 670مساااحة 

وال مالقة لتتواصل علي  العرو  الفنياة  ا

أيااااام الساااانة، ومكتبااااة صحتااااوي علاااا  قاعااااات 

.استماا ومشاهدة وقاعة سينما

صاااا  صزويااااد المساااارح بشاشااااة عمالقااااةاصصااااالًا، 

متارًا علا  واجهاة المسارح 35بمساحة صصل إل  

ة بلاالللعر  باألساليب الحديثة، وذلً بتكلفا

دياد مليوي جني ، هذا باإل افة إلا  إحاالل وصج35

ي  مسااارح ليسااا"مسااارح بيااارم التونساااي وافتتااااح 

، بتكلفااة إجماليااة بلااال2020فااي أكتااوبر " الحريااة 

.ماليين جني 9.2نحو 

الثقافففففففففففففففففففة والحنففففففففففففففففففو 
"
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علففم يففعيد تنظففيم المعففارض والمهروانففات 

:بالم افظةل فقد تم تنظيم ما يلي

صا  : ابمعر  مكتبة اإلسكندرية الدولي للكتا▪

افتتاااح الاادورة السادسااة عشاارة ماان معاار  

رةمكتباااااة اإلساااااكندرية للكتااااااب، خاااااالل الفتااااا

، ويُعااادم المعااار  2021أغساااطس ( 30–16)

  الحد  الثقافي األه  فاي المحافظاة، كماا صا

عقاااد مهرجااااي اإلساااكندرية للمسااارح العرباااي 

.  2019للمعاهد والكليات المت صصة عام 

عقااد مهرجاااي األوباارا الصاايفي بمساارح ساايد▪

، 2019دروياااش باإلساااكندرية، فاااي أغساااطس 

أيضاااااا عقاااااد المهرجااااااي الصااااايفي بالمسااااارح 

.2019الروماني باإلسكندرية في يوليو 

ة كمااا شااهدت المحافظااة صنفيااذ أنشااطة متنوعاا

لاااذوي القااادرات ال اصاااة بماااا يساااه  فاااي صعزياااز 

مشاااااركته  فااااي الحياااااة االجتماعيااااة، حيااااث صاااا  

صشاااااااايل قاعاااااااات للمكفاااااااوفين بااااااادار الكتاااااااب 

وصجهيزهاااااااااا بااااااااامجهزة صكنولوجياااااااااة متطااااااااااورة، 

صاول مطبوعات بطريقة برايل، حيث ص  افتتاح ف

لتنمياااة المواهاااب لاااذوي القااادرات ال اصاااة بااادار 

.األوبرا المصرية بالقاهرة واإلسكندرية

وصجااادر اإلشاااارة إلااا  أي إجماااالي عااادد المكتباااات 

العامة والمت صصاة والجامعياة والمعاهاد بلام

مكتبااااة عااااام 72مقارنااااة بااااا 2019مكتبااااة عااااام 115

، كماا وصاال عاادد المسااارح بالمحافظااة إلاا  2014

، أيضًاااا احتاااوت المحافظاااة 2019مسااارحًا عاااام 12

. قصور وبيوت للثقافة خالل العام نفس9عل  

115مكتبددددددددددددددددددددددددددددة
إجمااااااالي عاااااادد المكتبااااااات العامااااااة 

والمت صصة والجامعية والمعاهد

.2019بالمحافظة عام 
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تمكفيا االسفتراتيجية الوطنيفة لفي إ اار صنفياذ 

والتااي صهااد  إلاا  و ااع ل 2030المففرأا المصففرية 

أة امليات الداعماة واألنشاطة التاي صعازز دور المار

يااة فااي المجتمااع، ومشاااركتها اإليجابيااة فااي عمل

ي التنميااااة، وصحقياااا  مباااادأ صكاااااف  الفاااارأل، والتاااا

صهااد  إلاا  صمكااين الماارأة فااي محاورهااا األربعااة 

التمكاااااااين السياساااااااي، التمكاااااااين االجتمااااااااعي، )

ر ، ولتعزياااااز دو(التمكاااااين االقتصاااااادي، والحماياااااة

بالعديفد مفاالمرأة فاي المجتماع قامال الدولاة، 

:ال م ت والمبادرات بالم افظةل ومنها

ل حملة  ري األبواب، والتاي صهاد  إلا  صوصاي▪

مجموعة من الرساا،ل إلا  السايدات فاي عادد 

مااان القااارى والنجاااوا بالمحافظاااة، وصتضاااامن 

ل صعااريفهن باا داب الحااوار، واالخااتال ، والقبااو

اإلنساني، و رورة العمل عل  عودة العاادات 

والرحماة والتقاليد اإليجابية مثل احترام الكبير،

  بالصاااير، وحساان الجياارة، باإل ااافة إلاا  حاا

الماااارأة فاااااي بيئااااة آمناااااة خاليااااة مااااان العناااااف، 

.والتعريف بم رار الزوا  المبكر

تمكفففففففففففففففففففففففيا المفففففففففففففففففففففففرأا
"
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كمااااا نظاااا  فاااارا المجلااااس القااااومي للماااارأة ▪

بالمحافظااة عاادة حمااالت  اامن حملااة  ااري 

األباااواب منهاااا حملاااة للحاااث علااا  صلقاااي لقااااح 

، 2021فيااااروس كورونااااا المسااااتجد فااااي مااااايو 

ياو وحملة أخرى لمناهضة ختاي اإلناا  فاي يون

المااااااارأة المصااااااارية صاااااااانعة "، وحملاااااااة 2021

، بهااااد  صعزياااااز 2021فااااي ساااابتمبر " السااااالم

مشاااااركة الماااارأة فااااي صرسااااي  قااااي  السااااالم، 

.واألمن، وازدهار وصنمية مجتمعاصها المحلية

حملااة ألنااي رجاال، والتااي صعماال علاا  مساااندة ▪

ودعاا  الماارأة المصاارية، ومشاااركتها فااي أداء 

واجباصهااا ومهامهااا الزوجيااة، ومساااندصها فااي 

.ال رو  للعمل

ياااة كاااذلً صساااليل الضاااوء علااا  النمااااذ  اإليجاب

للرجاااال ودورهااا  فاااي دعااا  المااارأة، والتمكياااد علااا  

يياار أهميااة صحقياا  المساااواة بااين الجنسااين، وصا

صعاوي األفكار والمورو ات الثقافية القديماة التاي

صمكااين الماارأة فاااي جميااع المجااااالت، صاا  إ اااالي 

الحملة في محافظة اإلسكندرية فاي أغساطس

قااام ( جماعيااة–فرديااة )، وصضاامنل لقاااءات 2020

بهااا فرياا  عماال الشااباب المتطااوا وذلااً بنااادي

ي االصحااااااد الساااااكندري الريا اااااي بالشاااااا بي بحااااا

بالمناادرة قبلاايالعمااراويوساال، ومركااز شااباب 

.بحي المنتزه

اتصففففففال ال لففففففهدت الم افظففففففة الم يففففففد مففففففا 

الجهففففود لففففدعم وتمكففففيا المففففرأا علففففم الن ففففو 

:التالي

2020افتتاح وحدة صكنولوجيا المعلومات عام ▪

بمقاااااااار فاااااااارا المجلااااااااس القااااااااومي للماااااااارأة 

باإلسااااااكندرية وذلااااااً ماااااان منطلاااااا  حاااااارأل 

ة، المجلاااس علااا  التمكاااين االقتصاااادي للمااارأ

ورفاااااع وصنمياااااة مهاااااارات المااااارأة فاااااي مجاااااال 

الحاساااااب املاااااير لكاااااي صصااااابر قاااااادرة علااااا  

.االلتحاي والمنافسة بسوي العمل
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نظاااااااا  فاااااااارا المجلااااااااس القااااااااومي للماااااااارأة ▪

ادي التمكاااين االقتصااا"باإلساااكندرية مشاااروا 

، وذلاااً فاااي إ اااار برناااامج مااادي آمناااة "للمااارأة

ئاة خالية من العنف في مصر بالتعاوي ماع هي

ل يار بشااير ا"األم  المتحدة للمرأة بمنطقتي 

ر حياث صا  صنظاي  ورشاة عمال عاان"والسايو 

لنااول كيفيااة صاانع الكلااي  الياادوي باساات دام ا

، وصضاامنل شاارح أنااواا 1بمدينااة بشاااير ال ياار 

ياة النول اليادوي، وال ياو، المسات دمة وكيف

ي  اساااات دام ، واختيااااار التصااااامي  إلنتااااا  كلاااا

.يدوي، وصدريب السيدات عل  است دام 

ل مايففة المفففرأا ففففي مواوهففة العنففف  األسفففر  

قااااام المجلااااس القااااومي للماااارأة والمجتمعففففيل 

د بفنشااااء  اااال  عياااادات مت صصاااة للعناااف  ااا

القاااهرة، )الماارأة داخاال مصاالحة الطااب الشاارعي 

، مدعوماة بمحاد  أجهازة(اإلسكندرية، المنصورة

ف الكشاااف علااا  النسااااء الالصاااي يتعر ااان للعنااا

ويتااول  العماال بهااا أ باااء ماادربوي للتعاماال مااع

هرة صلً النوعية من الجرا، ، وملح  بعياادة القاا

بات عيادة للدع  النفسي يوجاد بهاا  بيباات مادر

اتالمُعنظفااااالتقااااادي  الااااادع  النفساااااي للنسااااااء 

.ومتابعة حاالصهن

علاا  الصااعيد ذاصاا ، عقااد فاارا المجلااس القااومي 

ناادوة صوعيااة 2017للماارأة باإلسااكندرية فااي فبراياار 

العنف  د المارأة والادور الحكاومي"حقوقية عن 

ناااة وذلاااً باااالمركز اإلنسااااني بمدي" للتصااادي لااا  

بحاااااي غااااايل العناااااب، بمشااااااركة 1بشااااااير ال يااااار 

فتاااااااة 60عضااااااوات فاااااارا المجلااااااس وبحضااااااور 

. وسيدة من سكاي المدينة

صناولااااااال النااااااادوة الحاااااااديث عااااااان دور الجهاااااااات 

الحكومية في مواجهة هاهرة العنف  د المارأة 

.وكيفية التصدي لها
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، صاا  اإلعااالي عاان مبااادرة 2020مااارس عااام 8فااي 

مااااان بناااااً اإلساااااكندرية فاااااي المنتااااادى " غالياااااة"

.االقتصادي للمرأة ال امس والثال ين

فاااي إ اااار مشاااروا مااادي آمناااة أ لااا  المجلاااس 

بالشااراكة  " معسااكر انااا ومامااا" القااومي للماارأة  

ماااع هيئاااة األمااا  المتحااادة وشاااركة ويااال سااابرنج 

غااااايل العناااااب بمحافظاااااة -بحاااااي بشاااااا،ر ال يااااار 

.اإلسكندرية ، واستمر عل  مدار يومين

رفيهية اصصالًا، صضمن المعسكر صنفيذ أنشطة ص

وصثقيفيااااة وريا ااااية صجمااااع األمهااااات وأبناااااءهن

ه ، لتقوياااة الاااروابل األسااارية وساااد الفجاااوة بيااان

فياااة باإل اااافة إلااا  القياااام بتوعياااة األمهاااات بكي

ا،مااة التعاماال مااع  األبناااء والتربيااة السااليمة الق

عل  التفاه  والمحبة والاود ومسااعدة األمهاات

علااااا  صاييااااار المعتقااااادات والعاااااادات والتقالياااااد 

.ال ا ئة

ين كاااذلً أيضًاااا التوعياااة بضااارورة عااادم التميياااز بااا

ال، الجنسين، وسبل التعامل الصحي ماع األ فا

ومحاولااة سااد الفجااوة بااين األمهااات وأوالدهاان، 

.وصعريفهن باحتياجات أبنا،هن النفسية

أيضًااااا، صضاااامن المعسااااكر مجموعاااا  صساااااؤالت 

  ل  فال صسااعده  علا  التعبيار عان مشااعره

صجااااه سااالوكيات أمهااااصه  فاااي التعامااال معهااا  

ي وصوعيااة األم بمهميااة صايياار هااذه الساالوكيات فاا

التعامااااال ماااااع أبنا،هاااااار لتكاااااوين عالقاااااة أسااااارية 

.سليمة ونشمة افضل ل بناء

41%
نساااااااابة مساااااااااهمة اإلنااااااااا  فااااااااي 

المشااااااااروعات متناهيااااااااة الصااااااااار 

2019بالمحافظة عام 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دددةاالقتصاديددددددددددددد

02



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

عادلدة  عمدت الدولة المصدرية خدالل السدنوات الماضدية  لدى تحقيد  تنميدة اقتصدادية ىداملة و

م ورخاء كل ربوع مصر .تسهم في تقدا



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددار

35.9جنيدددددددددددددددددد 
إجماااالي رؤوس األماااوال المُصااادرة للشاااركات 

االسااااااااتثمارية القا،مااااااااة بالمنطقااااااااة الحاااااااارة 

رة العاماااة وال اصاااة باإلساااكندرية خاااالل الفتااا

(2014-2020.)

منشددددددددددددددددأة163 3.6
ة صكلفاااة صنمياااة حقاااول غااااز شااامال اإلساااكندري

المرحلاااااة األولااااا  ) وغااااارب البحااااار المتوسااااال

(.والثانية

مليددددددارات3.5

جنيددددددددددددددددد 

نازينر إجمالي صكلفة مشروا صوسعات إنتا  الب

.2020أغسطس 

صكلفااااة صاااارمي  متحااااف المجااااوهرات الملكيااااة 

.باإلسكندرية

مليدددددددددون

جنيددددددددددددددد 

صكلفااااااة صموياااااال جهاااااااز صنميااااااة المشااااااروعات 

المتوساااااطة والصاااااايرة ومتناهياااااة الصاااااار 

ألاااااااف مشاااااااروا مااااااان المشاااااااروعات 25.7لاااااااا 

.الصايرة ومتناهية الصار

المطاااع  )إجمااالي عاادد المنشاا ت السااياحية 

.2019بالمحافظة عام ( والكافيتريات

80

791

مليدددددددددددددددددددددددددارات

دوالر

مليددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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صحظاااااااا  محافظاااااااااة اإلسااااااااكندرية بمقوماااااااااات 

حركااة اسااتثمارية فرياادة، نظاارًا ألنهااا صااتحكظ  فااي

انئ التصاادير واالسااتيراد عباار مااا صمتلكاا  ماان مااو

والتاي ،(مينااء الدخيلاة-ميناء اإلسكندرية )بحرية 

ع من الحركة التجارياة للبضاا،% 40صمثل أكثر من 

ا وحركااة الساافن علاا  مسااتوى الجمهوريااة كونهاا

صااااحبة أكبااار ماااوانئ بحرياااة مصااارية واقعاااة علااا 

.البحر األبيي المتوسل

فضالًا عان وقوعهااا علا   ااري إقليمياة وقوميااة

مهمااااااة، األماااااار الااااااذي ي هلهااااااا لتصاااااابر منااااااارة 

.االستثمار المصري

اقااع اصصااالًا، صتااوافر بالمحافظااة العديااد ماان المو

:ل نشطة االستثمارية، والتي نذكر منها

منطقااااااااة النهضااااااااة الصااااااااناعية وصوسااااااااعاصها، 

بيطااااااااااااااا ومنطقااااااااااااااة العجمااااااااااااااي قبلااااااااااااااي 

و ، ومنطقاة سايبك(مجمع للصاناعات الصاايرة)

قة منطقة مرغ  بحري وقبلي، ومنطالصناعية، و

الناصااااااااارية الصاااااااااناعية، ومنطقاااااااااة المنشاااااااااية 

الجديااااااادة الصاااااااناعية، منطقااااااااة بااااااار  العاااااااارب 

.الصناعية

ة كبارى باإل افة إل  ذلً، صُعدم المحافظة صااحب

المنا   الحرة فاي مصار، وصقاع المنطقاة الحارة

علاااااااا   رياااااااا  " العامريااااااااة"بهااااااااا فااااااااي مدينااااااااة 

الصاااااااحراوي، وصبلااااااام " اإلساااااااكندرية/ القااااااااهرة "

ماليااين متاار مربااع، وصبعااد مسااافة5.7مساااحتها 

نزهاة كيلومترًا عن ميناء اإلسكندرية ومطار ال20

الااااادولي، وصقااااادم هاااااذه المنطقاااااة العدياااااد مااااان 

م، ال ااادمات اللوجساااتيةر مثااال الشاااحن والتفريااا

والمالحاااة، والنقااال، كماااا أنهاااا صقاااع باااالقرب مااان 

.مطار بر  العرب الدولي

وفاااااي ساااااياي متصااااال، و بقًاااااا ألحكاااااام قاااااانوي 

، صتااير المحافظااة 2017لساانة 72االسااتثمار رقاا  

للمسااااااااتثمرين الحصااااااااول علاااااااا  قطااااااااع أرا ي 

فضاءر بالمنا   الصناعية، فضلًا عن األرا ي ال

.إلقامة مشروعات استثمارية عليها

االسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتثمار
"
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صاااااا  إنشاااااااء سااااااوي الجملااااااة بمدينااااااة : اصصااااااالًا

بر  العارب، بموجاب قارار ر،ايس الجمهورياة رقا  

بفعادة ص صيص قطعتاي أر  2020لسنة 266

ماااااان المساااااااحة المملوكااااااة للدولااااااة بمساااااااحة 

، فااادانًا بناحياااة مديناااة بااار  العااارب الجديااادة112.3

ي لصااالر محافظااة اإلسااكندريةر الساات دامها فاا

".سوي الجملة الجديدة"إقامة 

ن صجدر اإلشارة إل  نمو االساتثمارات الممولاة ما

ة ال زانة العامة والموجهة لمحافظة اإلساكندري

2021/2020خااااااالل العااااااام المااااااالي % 39بواقااااااع 

.مقارنةً بالعام الساب  علي 

جديادة ختامًا، ارصفع عدد الشركات االساتثمارية ال

التاااي صاااا  صمسيسهاااااا بالمحافظااااة، حياااث بلااااال

، فاااااااي مقابااااااال 2020شاااااااركة خاااااااالل عاااااااام 1380

، بنسابة زياادة 2014شركة جديادة فقال عاام 636

، ليصاااااااااااااال بااااااااااااااذلً إجمااااااااااااااالي %117بلااااااااااااااال 

ظااة عاادد الشااركات االسااتثمارية القا،مااة بالمحاف

ألااااف شااااركة موزعااااة علاااا  القطاعااااات 13.9إلاااا  

ال دمياااااااة، اإلنشاااااااا،ية، الصاااااااناعية، الساااااااياحية، 

باااارأس مااااااااااال 2020وغيرهااااا، وذلااااً حتاااا  عااااااااام 

مليااااااار جنياااااا ، فااااااي مقاباااااال 115مُصااااااااااااادر بلاااااام 

بارأس ماال 2014آال  شركة قا،مة حتا  عاام 7.7

مليااار جنياا ، بنساابة زيااادة فااي74.7مُصاادر قاادره 

%.53.8رأس المال المُصدر صُقدظر بنحو 

(مليار جني )

13.8

35.9

2014 2020

ؤوس األموال الُمصدرة   جمالي ر

ية القائمة بالمن طقة للشركات االستثمار

ية خال ل الحرة العامة والخاصة باإلسكندر

(*2020-2014)الفترة 

.الهيئة العامة لالستثمار والمنا   الحرة: المصدر

.بياي صراكمي* 
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صُعاااادم محافظااااة اإلسااااكندرية ماااان المحافظااااات 

ويااة، الصااناعية الكباارى، وصمثاال قاعاادة صااناعية ق

مااان جملاااة % 40ويمثااال اإلنتاااا  الصاااناعي فيهاااا 

.اإلنتا  الصناعي في مصر

زل حيااث يتركااز بهااا كثياار ماان الصااناعاتر مثاال الااا

، والنساايج، األساامنل، الااوري، الطباعااة، السااماد

، الصااناعات الاذا،يااة، الحديااد والصاالب، المعااادي

ماوياات، صكرير البترول، إسالة الااز الطبيعي، الكي

.والبتروكيماويات

زًا هاااذا باإل اااافة إلااا  كونهاااا مينااااء ر،يسًاااا ومركااا

% 80صجاري ااا مهمًااا، حيااث يماار عباار مينا،هااا حااوالي 

.  من صجارة مصر ال ارجية

يوجاااااااد بالمحافظاااااااة العدياااااااد مااااااان المناااااااا   

:الصناعيةر مثل

مقااام : مجمااع الصااناعات الصااايرة بااالعجمي▪

.ألف متر مربع12.5عل  مساحة 

منطقااااة ساااايبكو الصااااناعية، والمُقامااااة علاااا ▪

. فدانًا160مساحة 

منطقااة باار  العاارب الجدياادة التااي صُقااام علاا ▪

.آال  فداي3.4مساحة 

" ةالعامريااا"منطقاااة الناصااارية الصاااناعية بحاااي ▪

.فدانًا168عل  مساحة 

منطقاااااة المنشاااااية الجديااااادة علااااا  مسااااااحة ▪

.فدانًا834.5

. ألف فداي2.9عل  مساحة زغيومنطقة أم ▪

كل وفااااي ساااابيل صعزيااااز التنميااااة الصااااناعية بشاااا

ماال خاااأل والتنميااة االقتصااادية بشااكلي عااام، قا

مشااروعًا خااالل الفتاارة 633الدولااة بتحفيااز صنفيااذ 

ماااااان حيااااااث صموياااااال مشااااااروعات ( 2014-2021)

صاااااااايرة ومتناهياااااااة الصاااااااار بالتعااااااااوي باااااااين 

ماال المحلياات والبنااول القوميااةر لتاوفير فاارأل ع

ن للشااباب والحااد  ماان البطالاااة، وقااد اسااتفاد مااا

.ألف نسمة13صلً المشروعات عدد 

التنميففففففففففففففففة الصففففففففففففففففناعية 

والتجفففففففففففارا

"
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كمااا قااام جهاااز صنميااة المشااروعات المتوسااطة 

ألاااف 25.7والصاااايرة ومتناهياااة الصاااار بتمويااال 

مشاااروا مااان المشاااروعات الصاااايرة ومتناهياااة 

ملياااااوي جنيااااا ، ويُقااااادظر عااااادد 791الصااااار بمبلااااام 

  وفي السياي ذاص. ألف نسمة39المستفيدين با 

يماااة قرو ًااا بق" صاااندوي التنميااة المحلياااة"قاادظم 

مشااروعات متناهيااة 309ألااف جنياا  لتموياال 966

الصاااااااااارر وذلاااااااااً بهاااااااااد  صشاااااااااجيع إقاماااااااااة 

المشاااروعات الصاااايرة والمتوساااطة ومتناهياااة

. الصار وصعزيز الصناعة بالمحافظة

صا  ولتحسين جودة الصناعات بالمحافظاة، فقاد

صصاااانيع وحاااادات بحريااااة محليااااة الصاااانع بقاعاااادة

، بهاااااد  2017اإلساااااكندرية البحرياااااة فاااااي أكتاااااوبر 

ريااة االسااتفادة ماان القاادرات الفنيااة للقااوات البح

يااة فااي صصاانيع العديااد ماان الوحاادات البحريااة محل

متااارًا، 28لااانش المااارور السااااحلي : الصُاانع ومنهاااا

،(pilot)" بيلوصاااً"، لااانش اإلرشااااد 1لااانش بحرياااة 

، "دراي"، الديب المصري  اراز ميكروميجاالقا رة 

أنظماة الجبارة المفصالية، بحياث يوجاد صناوما فاي

.التسلير والقدرة عل  اإلخفاء والتموي 

2.9

3.8

2014 2020

عدد المنشآت الصناعية الُمسجلة 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

. الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

(أل  منشأة)
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صاا  : للصااناعات البالسااتيكية" 2ماارغ  "مجمااع ▪

صوجياااا  وصطااااوير مُجماااااع الصااااناعات بمااااارغ  

ليكااااوي منطقااااة مُت صصااااة فااااي الصااااناعات

رة البالسااااااتيكية متناهيااااااة الص ااااااار والصاااااااي

ويُقام . 2019والمتوسطة، وذلً في ديسمبر 

فاادانًا، ويتكااوي ماان 21المُجمااع علاا  مساااحة 

.وحدات صناعية204

ويهااااد  إلاااا  صعزيااااز إمكانيااااة الحصااااول علاااا  

جميااع ال اادمات بشااكل ماار ي وسااريع ومال،اا 

لجميااااااع االحتياجااااااات الصااااااناعية، والتفاعاااااال 

حكا  والتكامل بين م تلاف أناواا الصاناعات ب

.صجاورها وصمركزها في منطقة واحدة

، الااذي صاا  1المجمااع الصااناعي بمدينااة ماارغ  ▪

وحاااادة صااااناعية 240إنشاااااؤه بفجمااااالي عاااادد 

متارًا ( 180-60)صتراوح مساحة كال منهاا باين 

مربعًااااا، وذلااااً فااااي  ااااوء صنفيااااذ مجمعااااات 

ر وجااااهزة باااالترخيصالترفيااا صاااناعية كاملاااة 

لتااااااوفير فاااااارأل عماااااال للشااااااباب، وصااااااو ين 

الصااااااناعات الصااااااايرة والمتوسااااااطة التااااااي 

.صساه  في سد الفجوة االستيرادية

جارياة الارفاة الت"صوقيع بروصوكول صعاوي باين ▪

" نااااافويفودي"باإلسااااكندرية وغرفاااة " المصااارية

الصاااربية فاااي مجااااالت الصاااناعات المعدنياااة

والزراعااااااااااااة، وقااااااااااااد صاااااااااااا  صوقيعاااااااااااا  فااااااااااااي 

.2021مايو 

ويتضاامن هااذا التعاااوي االقتصااادي العديااد ماان 

الل القطاعااات التااي يتساان   لهااا التكامُاال ماان خاا

بما الشراكات بين مجتمع األعمال من الجانبين،

فاااااي ذلاااااًر الصاااااناعات الاذا،ياااااة، والصاااااناعات 

.المعدنية، والصناعات الصايرة والمتوسطة
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يئااااة وعلاااا  صااااعيد صحسااااين البنيااااة التحتيااااة والب

ازات ثمّفففة بعففف  اإلنجفففالتنظيمياااة والتمكينياااة 

: التي يُمكا ذكرها علم الن و التالي

ات صنمية الصناع"أعلنل شركة 2020في يناير ▪

، عااااان صاااااوافُر مسااااااحات صاااااناعية "الصاااااايرة

لُر متعددة كاملة المرافا  والتشاطيبات صصا

لااً لجميااع األنشااطة غياار المُضاارة للبيئااة، وذ

داخاال مُجمااع الصااناعات الصااايرة بااالعجمي 

ديااد باإلسااكندرية، كمااا أي  م ااة العالبيطااا 

: ماااان المزايااااا وال اااادمات صاااا  صوفيرهااااار مثاااال

سااااهولة الحصااااول علاااا  صااااراخيص صااااناعية، 

وساااااهولة الحصاااااول علااااا  ساااااجل صاااااناعي، 

وساااااهولة الوصاااااول إلااااا  التمويااااال، وصاااااوافُر 

افُر المواصالت وسهولة النقل، فضلًا عان صاو

. عمالة مدربة

كاااااااااي 2020وبشااااااااكلي عااااااااام، بحلااااااااول عااااااااام 

مصااااانعًا ماااااا باااااين مُنااااات ج وصحااااال 1783هناااااال 

.اإلنشاء بالمدي الجديدة بالمحافظة

232.9

258.2

2014 2020

عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 

2020و2014الُمسجلة خالل عامي 

. الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

(أل  عامل)
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شاااااهدت محافظاااااة اإلساااااكندرية العدياااااد مااااان 

اإلنجاااااازات والمشاااااروعات فاااااي مجاااااال الزراعاااااة 

واستصاااااااالح األرا اااااااي، وذلاااااااً خاااااااالل الفتااااااارة 

، وذلااً لتنميااة القطاااا وصحسااين(2021–2014)

ب، أدا،اا  وجودصاا  وفقًااا ألحااد  المعااايير واألسااالي

:ومن أبرزها

مشففففففروع قففففففومي لتنميففففففة الثففففففروا صاااااا  صنفيااااااذ 

، الاااااذي صااااا  بموجاااااب قااااارار محااااااف  ال يوانيفففففة

بالموافقاااة : 2014لسااانة 1335اإلساااكندرية رقااا  

فدانًار إلقامة مشاروا 20عل  ص صيص مساحة 

رية إلنتا  قومي لتنمية الثروة الحيوانية باإلسكند

اللحاااوم واأللبااااي بهاااد  زياااادة إنتاجهاااا وبيعهاااا 

. للجمهور بمسعار مناسبة

حقلًاااا 50وباإل اااافة إلااا  ماااا ساااب ، صمااال زراعاااة 

حقااااااول إرشااااااادية 10إرشاااااادي ا للقماااااار، وزراعاااااة 

حااو للشااعير، وبلاام متوساال إنتااا  الفااداي منهااا ن

حقلًا إرشادي ا15كما صمل زراعة . فداي/ أردبًا 21,7

دي فااول بلاا)للفااول البلاادي، وحقاال واحااد صكثيااف 

حقلًاا إرشاادي ا 16، كما صمل زراعة (عل  بنجر سكر

ذرة علاااااا  )حقاااااال صكثيااااااف 2للااااااذرة الشااااااامية، و

(.   ما  

كماااا أنااا  جاااار  إنشااااء المزرعاااة النموذجياااة لإلنتاااا 

ج والتااااادريب واإلرشااااااد للثاااااروة الحيوانياااااة بكيااااان

اة ماليااين جنياا ، والتااي صُعاادم نااو4مريااو، بتكلفااة 

تنمية لمزرعة نموذجية إرشادية وإنتاجية صدريبية ل

.الثروة الحيوانية

وصااات  زراعاااة بااااقي المسااااحة بمحاصااايل أعاااال  

كلفااة صساات دم فااي صاذيااة الحيوانااات لت فاايي ص

اإلنتاااا ، ومااان الم طااال صطويرهاااا بزياااادة عناااابر 

.أخرى لزيادة قدرصها االستيعابية

نتاا  ص  االنتهاء من صنفياذ مشاروا صطاوير نظا  إ

ملياوي واست دام الااز الحيوي بتكلفة صبلم نحاو

، ويهاااد  المشاااروا إلااا  إيجاااااد 2016جنيااا  عاااام 

 ريقاااة جديااادة إلنتاااا  الاااااز الحياااوي و ااااط  

داخااال أنابياااب يمكااان اسااات دامها فاااي األغااارا  

كلة الم تلفة، مما يساه  في التالاب علا  مشا

. الطاقة داخل القرية المصرية

ال راعفففففففففففففة واستصففففففففففففف ا 

األراضفففففففي

"
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صماال زراعااة المزيااد (: 2021-2017)وخااالل الفتاارة 

مااااان الحقاااااول اإلرشاااااادية لمحاصااااايلر القمااااار، 

ر، القطااان، الشاااعير، الاااذرة الشاااامية، بنجااار الساااك

هااذا باإل ااافة إلاا  العديااد ماان الاادورات . وغيرهااا

ي التدريبياااة والنااادوات الهادفاااة إلااا  صنمياااة الاااوع

بزراعااااة المحاصاااايل التااااي صاااادخل فااااي المجاااااالت 

.الصناعية

ول للحصاوفي مجال تدوير المخلحات ال راعية 

ع علاااا  منتجااااات اقتصااااادية متنوعااااة، صاااا  صصااااني

وحاااااادات مبتكاااااارة لالسااااااتفادة ماااااان الم لفااااااات 

الزراعياااااة ورفاااااع القيماااااة المضاااااافة للم رجاااااات 

كفار الزراعية في كل من محاافظتي اإلساكندرية و

.مليوي جني 1.9الشي  بتكلفة بلال نحو 

جديادة جدير بالذكر أن  جاار  صنفياذ مشاروا الادلتا ال

لزراعة مليوي فداي، بعدد من المحافظاات منهاا 

.محافظة اإلسكندرية

ملياااوي فاااداي 2.2المشاااروا يُقاااام علااا  مسااااحة 

ويساااااتهد  استصاااااالح ملياااااوي فاااااداي وبااااااقي 

حتياة المساحة ستدخل فاي مشاروعات البنياة الت

.المتكاملة

مساااحة مزروعااة جديادة لمصاار فااي % 15ويضايف 

.ا،يإ ار استراصيجية الدولة لتحقي  األمن الاذ

بكة يتميز موقع المشروا بقرب  من الموانئ وش

الطاااااري الجديااااادة، يضااااا  المشاااااروا مجمعاااااات 

ف زراعياااة كمحطاااات التعبئاااة والتاليااا-صاااناعية 

ة وصصااانيع المنتجاااات الزراعياااة مماااا يرفاااع القيمااا

المضااااااافة لمنتجااااااات المشااااااروا، إ ااااااافة إلاااااا  

ع محطااااات التصاااادير واإلنتااااا  الحيااااواني وصصااااني

.منتجات األلباي

اءة كما صجدر اإلشارة ال  أن  جار  صطوير ورفاع كفا

بحيااارة مرياااو، لتعميااا  ورفاااع منساااوب الميااااه 

. أمتار3بالبحيرة  إل  

حيارة باإل افة إل  أي أعمال التنمياة وصعميا  الب

ي ست دي إل  اختفااء هااهرة جفاا  األ ارا  التا

، حياااااث ساااااي دي رفاااااع 2015ههااااارت مناااااذ عاااااام 

منساوب الميااه إلاا  عاودة صلااً األ ارا  الجافااة

.إل  عم  البحيرة
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أولااااال الدولاااااة اهتمامًاااااا كبيااااارًا بقطااااااا البتااااارول

ية والثروة المعدنية خالل األعاوام القليلاة الما ا

تاا  سواء عل  صعيد البحث أو االست را  أو اإلن

ات وذلاااً لتحقيااا  االكتفااااء الاااذاصي مااان المنتجااا

ي  وء البترولية، وصممين موارد الطاقة للبالد، وف

مااااا سااااب  سااااعل الدولااااة لتنفيااااذ العديااااد ماااان 

:االمشروعات بمحافظة اإلسكندرية نذكر منه

ا  إلنتااااا" إيثيااااادكو"افتتااااااح الشاااااركة العربياااااة ▪

، 2016اإليثيلااااين ومشااااتقاص  فااااي أغسااااطس 

ألااف 730والتااي صُقااام علاا  مساااحة صزيااد علاا  

متااار مرباااع فاااي شاااراكة و نياااة خالصاااة بااااين 

هااذا قطاااا البتاارول والبنااول المصاارية، ويُعاادم

المشاااااروا أ ااااا   مجماااااع إلنتاااااا  وصصااااانيع 

ب اإليثيلااااااين ومشااااااتقاص  التااااااي صلبااااااي الطلاااااا

المتناااااااااااااااااااامي الحتياجاااااااااااااااااااات األساااااااااااااااااااواي 

بلاال المحلية والعالمية، وذلً بتكلفاة كلياة

.مليار دوالر1.9

تاارول باار  التقطياار المبااد،ي بمعماال صكرياار الب▪

، 2017صااا  صنفيااذ المشاااروا فااي ينااااير ": مياادور"

ويهاد  إلاا  زيااادة الطاقاة اإلنتاجيااة للمعماال

ألاف برميال 115ألف برميل يومي اا إلا  100من 

ألااااف  اااان ساااانوي ا بوصاجاااااز، 21يومي ااااا إلنتااااا  

، اااااايناألوكتألااف  اان ساانوي ا بناازين عالاااي 60و

ألف  ان 250، وصرباينآال   ن سنوي ا 205و

لااااال ساااانوي ا سااااوالر، وذلااااً بتكلفااااة كليااااة ب

.مليوي دوالر18.5

المرحلااااة األولاااا  ماااان صنميااااة حقااااول شاااامال ▪

صااورس)اإلسااكندرية وغاارب البحاار المتوساال 

، ويهاااااااد  المشاااااااروا إلااااااا  صنمياااااااة (وليبااااااارا

ة االحتيا اااااات المكتشااااافة بالميااااااه العميقااااا

شااامال اإلساااكندرية وغااارب البحااار المتوسااال

آباار بمعادالت 9من الاااز الطبيعاي، بفجماالي 

ملياااوي قااادم 700إنتاااا  أولياااة بلاااال حاااوالي 

برميل متكثفاات فاي1600مكعب غاز يومي ا، و

اليااااااااااوم، وذلااااااااااً بتكلفااااااااااة كليااااااااااة بلااااااااااال

.2017مليار دوالر، في مارس 1.8

البتفففففففففففففففففففرول والثفففففففففففففففففففروا

المعدنيفففففففففة

"
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صطاااوير وحااادة اسااات الأل العطرياااات إلنتاااا  ▪

صااااااا  صطاااااااوير الوحااااااادة : الزياااااااوت والشاااااااموا

بمجمااااااااع الزيااااااااوت ال اصااااااااة بمعالجااااااااة 14

ر لفصاال المركبااات 2017العطريااات فااي أبرياال 

الحلقيااااة ماااان المقطاااارات الشاااامعية لزيااااادة 

ألاااف  ااان سااانوي ا زياااوت، 21.8اإلنتاااا  بحاااوالي 

فاة ألف  ن سانويًا شاموا، وذلاً بتكل15.4و

.مليوي دوالر50كلية بلال 

شاؤها ص  إن: األوكتينوحدة إنتا  البنزين عالي ▪

، ويهد  المشروا إل  إنتا  2018في سبتمبر 

ألاااااف  ااااان سااااانوي ا مااااان البنااااازين عاااااالي 700

ز، آال   اان ساانوي ا ماان البوصاجااا10، واألوكتااين

.مليوي دوالر219وذلً بتكلفة بلال 

المرحلااااة الثانيااااة ماااان صنميااااة حقااااول شاااامال ▪

جياااازة )اإلسااااكندرية وغاااارب البحاااار المتوساااال 

فاي يهد  المشروا، الذي ص  صنفيذه(: وفيوم

، إلاااااااااا  صنميااااااااااة االحتيا ااااااااااات 2019فبراياااااااااار 

المكتشاااااافة بالمياااااااه العميقااااااة ماااااان الااااااااز 

آبار بمعدالت إنتا  أولياة8الطبيعي، بفجمالي 

مليااوي قاادم مكعااب يومي ااا، ووصاالل إلاا 400

مليااااوي قاااادم مكعااااب فااااي اليااااوم 700حااااوالي 

تكلفة برميل متكثفات في اليوم، وذلً ب700و

.مليار دوالر1.8كلية بلال 

مشاااااااااروا خااااااااال إنتاااااااااا  الوقاااااااااود الباااااااااديل▪

R.D.f)  )روا صا  صنفياذ المشا: بمصانع الزيااصين

، 2019فااي ساابتمبر " المنتاازه  اااي"التااابع لحااي 

بهااااد  إعااااادة صمهياااال ورفااااع كفاااااءة خطااااو، 

تمكن اإلنتااا  القا،مااة بمصاانع الزياااصين، حتاا  ياا

  المصااانع مااان زياااادة الطاقاااة االساااتيعابية لااا

 ان، 300 ان يومي اا بادالً مان 800لتصل إل  

 اااان يوميًااااا، 200بطاقااااة ( (R.D.fمااااع إنتااااا  

ل بالتعاوي مع إحدى الشركات الكورياة، وبلاا

ملياااااوي جنيااااا ، 35صكلفاااااة المعااااادات باااااال ل 

ة ملياااوي جنيااا  صكلفاااة البنيااا12باإل اااافة إلااا  

.التحتية واإلنشاءات ل دمة خل اإلنتا 
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ه فااي صاا  صنفيااذ: مشااروا صوسااعات إنتااا  البناازين

، ويهاااد  إلااا  صاااممين جااازء مااان 2020أغساااطس 

ل احتياجاااااات الااااابالد مااااان البنااااازين محلي اااااا وصقليااااا

ألااف  اان ساانويًا 700االسااتيراد ماان خااالل إنتااا  

ملياوي  ان 1.5ليصل اإلنتا  الكلاي للشاركة إلا  

، وبلاال 95و92سنوي ا من البنزين عالي األوكتاي 

.مليارات جني 3.5صكلفة المشروا نحو 

ية، بشااكلي عااام، ف ااالل الساانوات الساابع الما اا

مشاااااااروعات للاااااااااز الطبيعاااااااي 10صااااااا  صنفياااااااذ 

مليااااوي جنياااا ، وذلااااً 453بالمحافظااااة بتكلفااااة 

لتوصااااااايل خدماااااااة الااااااااااز الطبيعاااااااي للمنااااااااازل 

المحروماااااة، والمنشاااااا ت الصاااااناعية والتجاريااااااة، 

وكااااذلً للحفاااااب علاااا  البيئااااة، وقااااد بلاااام عاااادد 

ويمكففففففا مليااااااوي مسااااااتفيد، 1.3المسااااااتفيدين 

:يالتقرع ألبرز المشروعات علم الن و التال

مشاروعات لتوصايل خدماة الاااز 8صنفيذ عدد ▪

الطبيعاااااي لمناااااا   متفرقاااااة بنطااااااي أحيااااااء 

–وساال –المنتاازه أول ا شااري –المنتاازه  اااي )

، (الجمرل ا العامرية أول ا العامرية  ااي–غرب 

مليااااااااوي جنياااااااا ، وبلاااااااام عاااااااادد 452بتكلفااااااااة 

.ألف مستفيد161المستفيدين 

مشاااااروعاي لتوصااااايل الاااااااز الطبيعاااااي إلااااا  ▪

بحاااي " 2أبااايس "و" الرابعاااة الناصااارية"مناااا   

 ، وبلام ، بتكلفة مليوي جني"شري اإلسكندرية"

.مليوي مستفيد1.2عدد المستفيدين 

ث عان في سياي متصل، ص  صعاديل اصفاقياة البحا

: البتاااارول واسااااتاالل  فااااي شاااامال اإلسااااكندرية

بشاامي 2015لساانة 11وذلااً وفقًااا للقااانوي رقاا  

ي التااارخيص لاااوزير البتااارول والثاااروة المعدنياااة فااا

التعاقاااد ماااع الهيئاااة المصااارية العاماااة للبتااارول

، "دليمتاااا( دلتااااا)إكسبلوريشاااانبااااي بااااي "وشااااركة 

اقيااة لتعاديل اصف" آر دبلياو إي ديااا إيا  جااي"وشاركة 

لساانة 15االلتاازام الصااادرة بموجااب القااانوي رقاا  

طقاة للبحث عن البترول واساتاالل  فاي من1992

.شمال اإلسكندرية
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المشففففففروع القففففففوميوفااااااي إ ااااااار مااااااا يحققاااااا  

ا  من أهد" توييل الغاز القبيعي للمنازل"لف 

نفع خدميااة، واقتصااادية، وصنمويااة صعااود كلهااا بااال

علااااا  الماااااوا ن وص فاااااف العااااابء عااااان كاهااااال 

الموازنااة العامااة للدولااة ماان خااالل التوسااع فااي 

اسااااااات دام الاااااااااز الطبيعاااااااي وإحاللااااااا  كباااااااديل 

طوانات للمنتجات البترولية السا،لة، وخاصة اسا

البوصاجاااااااز المدعومااااااة، صعماااااال الدولااااااة جاهاااااادة 

زل للتوساااع فاااي صوصااايل الاااااز الطبيعاااي للمناااا

.بالمحافظات كافة

ل وصجاادر اإلشااارة إلاا  أناا  صاا  االنتهاااء ماان صوصااي

ملياااوي وحااادة ساااكنية 1.4الااااز الطبيعاااي لعااادد 

مقاباااال عاااادد 2019بمحافظااااة اإلسااااكندرية عااااام 

ووصال عادد . 2014ألف وحدة سكنية عاام 820.3

الساااااااايارات التااااااااي صعماااااااال بالااااااااااز الطبيعااااااااي 

2019ألاااااف سااااايارة عاااااام 19.8بالمحافظاااااة إلااااا  

. 2014ألف سيارة عام 12.8مقابل 

0.8

1.4

2014 2019

ز عدد الوحدات السكنية المتصلة بالغا

الطبيعي  بالمحافظة

وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر

(مليون وحدة سكنية )
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صُعااادم اإلساااكندرية مااان أكثااار محافظاااات للجاااذب

السااااياحي فااااي مصاااارر نظاااارًا لمناخهااااا المتميااااز، 

. وااتوائهففا علففم العديففد مففا المنففاطق األثريففة

فااي صطااوير 2014وعلياا ، شاارعل الدولااة منااذ عااام 

صلاااً المناااا  ، وإنشااااء العدياااد مااان المنشااا ت 

. السااااااياحيةر مثاااااال القاااااارى والفنااااااادي وغيرهمااااااا

مشااااروعات 7وباإل ااااافة إلاااا  ذلااااً، صاااا  صنفيااااذ 

فااااةلحمايااااة السااااواحل وصاااايانة الكااااورنيش بتكل

.مليار جني 1.7

وعلااا  صاااعيد جهاااود التطاااوير التاااي قامااال بهاااا 

لت سففففففففيا واه يففففففففة المتففففففففاا  المحافظااااااااة 

:والمناطق األثريةل فيمكا ذكر اآلتي

صاااااااااارمي  متحااااااااااف المجااااااااااوهرات الملكيااااااااااة ▪

فقد ص  صصامي  : 2014باإلسكندرية في أكتوبر 

قري المتحف عل   راز المباني األوروبية في ال

التاسااع عشاار، وبزخرفااة فنيااة را،عااة، وبلااال

.مليوي جني 80التكلفة الكلية للمشروا نحو 

السفففففففففففففففففففيااة واآلثفففففففففففففففففففار
"
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: 2020صرمي  معبد الياهو بمحرم باً فاي عاام ▪

افي فقاااد صااا  صنفياااذ أعماااال التو يااا  الفوصاااوغر

والمعمااااري للمعبااااد، وعمااال  بعااااات وأخااااذ 

عينااااات ماااان كاااال ماااان األخشاااااب، الاااادهانات، 

.  الرخام لمعامل التحليل

ة كما صمل إزالة المسطحات ال ضاراء المتهالكا

بااااااااالموقع العااااااااام  بقااااااااا ألعمااااااااال التطااااااااوير 

الم ططااااة، والكشااااف عاااان أساسااااات المبناااا  

اني الملحاا  بالمعبااد وصاا  صاادعي  الهيكاال ال رساا

ل  لمصاا( البااادادي)للمبناا ، والسااقف ال شاابي 

الساااايدات والسااااقف األخياااار للمعبااااد، وشااااملل 

أعماااال الواجهاااات، التجالياااد ال شااابية للحاااوا،ل

واألر اااااايات، الشاااااابابيً واألبااااااواب، واألسااااااقف

 ، ال شاابية، األر اايات الرخاميااة، الزجااا  المعشاا

المشاااااااااااااوالت –المشاااااااااااااوالت الجبسااااااااااااية 

ياااة وبلاااال التكلفاااة الكل. والمعلقاااات المعدنياااة

.  مليوي جني 97للمشروا 

صطااااوير وخفااااي منسااااوب المياااااه الجوفيااااة ▪

وهااااي صحتاااوي علاااا  ": الشاااقافةكااااوم "بمقاااابر 

ي اليونااااني الجنساااية، والاااذ" سااالفاجو"مقبااارة 

بارة، كاي يملً األر  التي عثر فيها عل  المق

ي وإنقاااذًا للمقباارة صاا  نقلهااا وإعااادة بنا،هااا فاا

" الورديااااي"ومقبااارة ". الشاااقافةكاااوم "منطقاااة 

قباال الماايالد 300ويُاارجظر أنهااا صرجااع إلاا  عااام 

وهي جزء من مقابر جبانة الورديااي والتاي جارى

، "الشااااااااقافةكااااااااوم "نقلهااااااااا إلاااااااا  منطقااااااااة 

، وصماال إعااادة بنا،هااا "صيجااراي"ومقباارة شااارا 

كاااااااوم "فاااااااي الفنااااااااء المكشاااااااو  بمنطقاااااااة 

وقاااااااد بلاااااااال التكلفاااااااة الكلياااااااة ". الشاااااااقافة

ملياوي جنيا ، وصمال أعماال 44للمشروا نحو 

. 2019التطوير في مارس 

، وقااااد صماااال "قصاااار المنتاااازه"صطااااوير منطقااااة ▪

أعمااااااااال التطااااااااوير بموجااااااااب قاااااااارار ر،اااااااايس 

بتشااااكيل 2019لساااانة 157الجمهوريااااة رقاااا  

" قصااااااار المنتااااااازه"لجناااااااة لتطاااااااوير منطقاااااااة 

.بمحافظة اإلسكندرية
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صااااا  : متحاااااف مقتنياااااات جامعاااااة اإلساااااكندرية▪

، يضا  مجموعاة 2020افتتاح  في أغسطس 

كبيااااااارة ومتنوعاااااااة مااااااان المقتنياااااااات األ رياااااااة 

ر والتاري يااة، والم طو ااات، والكتااب، والصااو

ات التاري يااة، ويتكااوي المتحااف ماان  ااال  قاعاا

ا  كبرى، صض  القاعة األول  مجموعة من التر

ا،ل النادر لجامعة اإلسكندرية الذي يتضمن أو

د الرسا،ل الجامعية، وخرا،ل بناء الجامعة عنا

صمسيساااها، وجانبًاااا ألهااا  الم طو اااات فاااي 

المجااااااالت العلمياااااة والكتاااااب الناااااادرة وفاااااي 

الشاهير، والاذي" وصف مصر"مقدمتها كتاب 

، 1809يعااااااااااااااااود صاري اااااااااااااااا  إلاااااااااااااااا  عااااااااااااااااام 

الااذي أعااده المصااور " L’EGYPTمصاار "وكتاااب 

فرياااااااديرلفرانساااااااوا "السويساااااااري األصااااااال 

والقاعاااااااة الثانيااااااااة . 1929عااااااااام " بواساااااااناس

م صصااااااااااااة لكتااااااااااااب الااااااااااااديانات وصضاااااااااااا 

م طو ًاااااااااااااااااا باللااااااااااااااااااة العربياااااااااااااااااة 1095

م طو ًاااا 24م طو ًاااا شااارقيًا منهاااا 139و

م طو ًااا بالتركيااة، والقاعااة 115بالفارسااية و

الثالثااااااااة صضاااااااا  الكتااااااااب الترا يااااااااة وعااااااااددها

مجلاادًا وصضاا  مجموعااات نااادرة وقيمااة 1327

ع يرجع بعضها للقري السادس عشر والسااب

.عشر الميالدي

1.7
مشاااروعات لحماياااة 7صكلفاااة صنفياااذ 

السااااااااواحل وصاااااااايانة الكااااااااورنيش 

.بالمحافظة

مليددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 
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اليونااااني،الروماااان جاااار  أعماااال صطاااوير المتحاااف 

ات صتضمن عملياة التطاوير أعماال صارمي  الواجها

الر،يساااااة الاربياااااة والشااااارقية وأعماااااال صااااارمي  

.الحوا،ل األ رية الداخلية

كماااا صااا  االنتهااااء مااان أعماااال صركيباااات الهيكااال 

، %90المعاادني لمبناا  المتحااف والتااي صصاال إلاا  

،ية باإل ااافة إلاا  أعمااال صاادعي  العناصاار اإلنشااا

للااااادور األر اااااي باااااالمتحف، واساااااتكمال أعماااااال 

حاا  الملاإلدارىالتشااطيبات المعماريااة للمبناا  

.بالمتحف وقاعات العر  المتحفي

بلاااااام عاااااادد المتاااااااحف بمحافظااااااة اإلسااااااكندرية             

، وبلااام عااادد المناااا   2020متااااحف فاااي عاااام 5

اااااااااااادد األ رية اإلساالمية والقبطياة والفرعونيااة ع

.2019منا   عام 7

كمااااااا صجاااااادر اإلشااااااارة إلاااااا  أي عاااااادد المنشاااااا ت 

ظااة بالمحاف( والكافيترياااتالمطاااع  )السااياحية 

.2019منشمة في عام 163قد بلم 

ة وبلاااام عاااادد الفنااااادي الثابتااااة والقاااارى السااااياحي

آال  4.6فنااادقًا بفجماااالي 44والفناااادي العا،ماااة 

، كمااا بلاام عاادد ماادارس الفندقااة 2020غرفااة عااام 

.2021/2020مداس خالل عام 4والسياحة 

7
إجمااااااااالي عااااااااادد المناااااااااا   األ رياااااااااة 

اإلساااااااالمية والقبطياااااااة والفرعونياااااااة

.2019عام 

منددددددددددددددددددداق 

أثريددددددددددددددددددددددددددة

163
إجماااااالي عااااادد المنشااااا ت الساااااياحية 

ظااة بالمحاف( والكافيترياااتالمطاااع  )

.2019عام 

منشدددددددددددددددددددأة



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

علدى االسدتثمار تُعد التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملة  والتي تنطوي

ار وتدوفير مظلدة للحمايدة والضدمان لجميدع أفدرا د المجتمدعر في الشدباب ورعدايتهم فكري دا وبددني 

.وتعزيز المواقنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددددددددددددددددددون

318جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ب صكلفااة إنشاااء الصااالة الماطاااة بباار  العاار

(.2020-2018)خالل الفترة 

كنيسدددددددددددددددددددددددددددددددددددة162

وديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًرا 88.2
مااة عاادد المسااتفيدين ماان برنااامج صكافاال وكرا

.2020/2019عام 

ألددددددددددددددددددد 

دمسددددتفي

مليددددددددددددددددددددددددددددون440

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

صكلفااااة إنشاااااء مسااااجد الشااااهيد فرياااا  عبااااد 

علاااا  2020الماااانع  ريااااا  فااااي أغسااااطس 

.أفدنة10.5مساحة 

عااادد المساااتفيدين مااان الضاااماي االجتمااااعي 

.2020بالمحافظة بنهاية عام 

مليدددددددددون

جنيددددددددددددددد 

صكلفاااة إنشااااء عااادد مااان الصاااوامع بمحافظاااة 

.اإلسكندرية

عااااادد الكناااااا،س التاااااي صااااا  صوفيااااا  أو ااااااعها 

. 2021بالمحافظة حت  أبريل 

21.7

847.9

ألدددددددددددددددددد 

دمسددددتفي
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ل ل ت صففد المركفف  األو..م افظففة اإلسففكندرية

تهااا والتااي نظمفففي مسففابقة التميفف  الكشففحي 

وزارة الشااااااااباب والريا ااااااااة، وقااااااااد صاااااااا  صنفيااااااااذ 

خاالل " يرأبي ق"المسابقة في المدينة الشبابية با 

، وذلاااااً بمشااااااركة2021فبرايااااار ( 10–6)الفتااااارة 

.   محافظة26ريا ي من 800

اب وبصدد أبرز الجهود التي شهدها قطااا الشاب

والريا اااة فاااي محافظاااة اإلساااكندرية، فقاااد صااا 

طااة صطااوير إسااتاد اإلسااكندرية والمنطقااة المحي

، وذلاااً فااي إ اااار (2018-2015)باا  خاااالل الفتاارة 

ياااة االساااتعدادات النها،ياااة لكااامس األمااا  اإلفريق

ين كال واستضافة المبارياات، وذلاً بالتنساي  با

.الجهات المعنية بالمحافظة

مليااااوي 38.2وبلااااال التكلفااااة الكليااااة للتطااااوير 

صطاااوير صااارال: جنيااا ، وصضااامنل أعماااال التطاااوير

ألعااااب القاااوى، وصااا  صجدياااد المساااطر األخضااار 

.لملعب كرة القدم

كمااااااا صاااااا  رفااااااع كفاااااااءة المقصااااااورة الر،يسااااااة، 

ومقصااااااااااورة اإلعالميااااااااااين وافتاااااااااارا  قاعااااااااااة 

كرسااااي، وصركيااااب 600الماااا صمرات الصااااحفية بااااا 

ساااااور جدياااااد حاااااول ملعاااااب كااااارة القااااادم وفقًاااااا 

، لالشااااترا ات األمنيااااة، ومااااد كااااابالت كهربا،يااااة

وشاااااابكة صاااااار  صااااااحي، وخاااااال حرياااااا  حااااااول 

ميااااااه  لمباااااةالمااااادرجات، وصااااا  أيضًاااااا إنشااااااء 

يااه م صصة لري الملعاب لتاوفير اساتهالل الم

، وصاااااايانة المرافاااااا  والماااااادرجات، %75بنساااااابة 

وصجهيز مياداي الو اب والقفاز والجاري فاي ألعااب

ر  القوى، وفقًاا للمعاايير العالمياة، وصطاوير الاا

حليل ال اصة ب لع المالبس، وإنشاء استوديو ص

.مباريات، وملح  خاأل باإلعالميين

وقاااااد جااااااء ذلاااااً فاااااي إ اااااار جهاااااود محافظاااااة 

ة اإلسااااكندرية لتعزيااااز قطاااااا الشااااباب والريا اااا

وصقل مهارات الشبابر حيث قامل المحافظة

بفنشااااااء عااااادد مااااان مراكاااااز الشاااااباب والمالعاااااب 

:وما بيا ذلكالريا يةر 

رعايففففففففففففففففففففففة الشففففففففففففففففففففففبا 

والرياضفففففففة

"
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حاي العامرياة"إقامة عدد من مراكز الشاباب باا ▪

وذلاااً وفقًاااا لقااارار محااااف  اإلساااكندرية رقااا 

بالموافقاااة علااا  ص صااايص : 2014لسااانة 268

لصاالر" العامرياة"بعي قطاع األرا اي بحاي 

كاز مديرية الشباب والريا ةر بهد  إقاماة مرا

.شباب عليها

إنشااااااااء الصاااااااالة الماطااااااااة ببااااااار  العااااااارب ▪

ة باإلسااااكندرية لتكااااوي إحاااادى صاااااالت بطولاااا

-2018)وذلااً خااالل الفتاارة : العااال  لكاارة اليااد

فادانًا بساعة 12.5، وذلً علا  مسااحة (2020

.مليوي جني 318آال  متفر ، وبتكلفة 4.5

ا،ماة، أما بصدد جهود الدولة لتطوير الكياناات الق

ة والهادفاا" الشااباب والريا ااة"وال اصااة بقطاااا 

ةر إلااا  صطاااويره وصعزيااازه وفقًاااا للمعاااايير العالميااا

ة صطاااوير ناااادي االصحااااد الساااكندري بالاابااافقد ص   

.2018الترفيهية في يناير 

حياااث شاااهد أعمالًاااا صطويرياااة موساااعة، وزياااادة 

فادانًا بادلًا مان 13.5المساحة الم صصة لا  إلا  

أفدنااة، وإنشاااء مالعااب نااادي االصحاااد الجدياادة 5

.أمام الاابة الترفيهية

وإنشااااء مجمظاااع حمظاماااات الساااباحة داخااال ناااادي 

حااااااااو االصحااااد بالشاااا بي، وذلاااً بتكلفاااة بلاااال ن

.2018ماليين جني  وذلً في يناير 107

عاااااااااااادد الصاااااااااااااالت الماطاااااااااااااة 
.2020بالمحافظة عام 

17
صدددددددددددددددددددالة

مغطدددددددددددداة
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واعترافًاااااا بمهمياااااة المشااااااركة المنتظماااااة فاااااي 

ياقااة األنشااطة الريا ااية والبدنيااة ماان إكساااب لل

ية البدنيااة وغاارس خيااارات أساااليب الحياااة الصااح

لفففهدت الم افظفففة لااادى األ فاااال والشاااباب، 

:تنحيق العديد ما المبادرات منها

ا  انطالي فعاليات المشروا القومي الكتش▪

المواهاااااب فاااااي كااااارة القااااادم والاااااذي أقامتااااا  

وزارة الشاااااااااباب والريا اااااااااة صحااااااااال شاااااااااعار 

“Star of Egypt " بالمحافظااة فااي ساابتمبر

2020.

وقاااد جااااء المشاااروا  ااامن مشاااروعات الاااوزارة 

لعااب المعنية بانتقاء الموهوبين فاي م تلاف األ

موهباة الريا ية المتضمنة بالمشروا القومي لل

.والبطل األوليمبي

أ لقاال المحافظااة شااعلة فعاليااات نمااوذ  ▪

ت  محاكاة أولمبياد الطفل المصري فاي نسا 

.2021الثالثة، وذلً في مايو 

ويهاااااد  المشاااااروا إلااااا  اكتشاااااا  المواهاااااب 

والمتميااااازين ريا اااااي ا، وصشاااااجيع الااااانشء علااااا 

ممارسااة الريا ااة كمساالوب حياااة، وغاارس قيمااة 

كااة الوالء واالنتماء للو ن من خالل صنظاي  محا

األولمبيااااااااااد للطفااااااااال المصاااااااااري، وصااااااااامهيله  

.للمشاركة في البطوالت والمسابقات

صاا  افتتاااح صاادريبات مشااروا مشااواري  اامن▪

، وصضا  2021فاي يونياو : مبادرة  ور مهاراصاً

ندياة قوافل صدريبية صجاوب مراكاز الشاباب واأل

شء الشااعبية باإلسااكندرية  اامن صاادريب الاان

والشااباب لمعرفااة قاادراصه  وبنا،هااا وصمهياال

.الشباب لسوي العمل لبناء المجتمع

ملعاااااب نجيااااال صاااااناعي باااااالنوادي 20صجهياااااز ▪

مالياااااين جنيااااا  5.1ومراكاااااز الشاااااباب بتكلفاااااة 

لتحسااااين ال دمااااة بااااالمراكز والنااااوادي، خااااالل 

(.2020-2014)الفترة 
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وصجااااادر اإلشاااااارة إلااااا  أي عااااادد مراكاااااز الشاااااباب 

، مقاباال 2020مركاازًا فااي عااام 52بالمحافظااة بلاام 

فضااالًا عااان ذلاااً، ازداد عااادد . 2014مركااازًا فاااي 41

مكتباة عاام 40مكتبات مراكز الشباب ليصل إلا  

.2014مكتبة في عام 34مقابل 2020

كمااا ارصفااع عاادد الصاااالت الماطاااة ليصاال إلاا 

، 2014صااالة عااام 13، مقاباال 2020صااالة عااام 17

ملعبًا في 213وارصفع عدد المالعب الريا ية من 

.2020ملعبًا في عام 224إل  2014عام 

213
224

2014 2020

ياضية بالمحافظة خالل عدد المالعب الر

2020و2014عامي 

.وزارة الشباب والريا ة: المصدر

(ملعب)

41

52

2014 2020

اكز الشباب بالمحافظة خالل  عدد مر

2020و2014عامي 

.وزارة الشباب والريا ة: المصدر

(ملعب)
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نااير مبادرة أ لقتها الدولة في ي"... اياا كريمة"

ر بهاااد  صحساااين مساااتوى الحيااااة للفئاااات2019

المجتمعيااااااة األكثاااااار صهميشًااااااا واحتياجًااااااا علاااااا  

مساااتوى الدولاااة، واالرصقااااء بمساااتوى ال ااادمات

ي األساساااية المقدظماااة للماااوا نين، وخاصاااةً فااا

وقاااد اساااتهدفل المباااادرة كباااار السااان، . القااارى

وذوي الهماااااا ، واأليتااااااام، واأل فااااااال، والنساااااااء 

المعااايالت والمطلقاااات، والشاااباب القاااادر علااا  

. العمل

ي  صهااد  المبااادرة إلاا  صااوفير سااكن كااري ، وصقااد

فضاالًا ال اادمات الطبيااة، وصطااوير البنيااة التحتيااة،

عااااان صاااااوفير ال ااااادمات التعليمياااااة علااااا  أعلااااا  

ات مستوى، وصمكين الراغبين في إقامة مشاروع

.صايرة ومتوسطة ومتناهية الصار

هاااذا، وصقاااوم المباااادرة علااا  حزماااة مااان المبااااد  

يلة صفضاي الر،يسة، التي صُعدم بمثابة مرصكزات أص

لر إلاا  صنفيااذ أهاادا  المبااادرة علاا  النحااو األفضاا

وماااان بااااين صلااااً المباااااد  ياااامصي صعزيااااز الحمايااااة 

يااد علاا  االجتماعيااة للفئااات األكثاار احتياجًااا، والتمك

يها، معايير النزاهة في صقدي  ال دمات لمُساتحق

ب فضاالًا عاان إصاحااة أكباار قاادر ماان المرونااة، وصقرياا

لفاة، المسافة باين مساتويات اص ااذ القارار الم ت

وصحقيااااااا  التاااااااوازُي باااااااين التااااااادخالت ال دمياااااااة 

.والتدخالت التنموية واإلنتاجية

عزيز وفضلًا عن صلً المبادرة عمدت الدولة إل  ص

امة التضامُن االجتماعي بالمحافظة من خالل إق

بعاااااااي المشاااااااروعات التاااااااي ص ااااااادم ماااااااوا ني 

، وصااااوفعر (2021-2014)المحافظااااة خااااالل الفتاااارة 

:ل وما أهمهاله  الحماية االجتماعية

إقامااااااااااة مشااااااااااروعين لتقاااااااااادي  ال اااااااااادمات ▪

ي االجتماعياااااة والثقافياااااة والتوعوياااااة لساااااكا

محافظااااااااة اإلسااااااااكندريةر وهمااااااااا مشااااااااروا 

اساااااااااتكمال مقااااااااار المديرياااااااااة، واساااااااااتكمال 

ر مجمظعات الدفاا االجتمااعي، ورفاع كفااءة دا

ة صوجيااااا  الفتياااااات القاصااااارات، وذلاااااً بتكلفااااا

.مليوي جني 13.4بلال نحو 

الت فففففففففففاما االوتمفففففففففففاعي
"
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ز اسااتكمال مبااايي لل اادمات االجتماعيااة ومراكاا▪

التمهياااال المهنااااي وصاااارمي  مباااااني عاااادد  ااااال  

وحااااااااادات اجتماعياااااااااة، لتقااااااااادي  ال اااااااااادمات 

ومعااا  الضاامانيةاالجتماعيااة والمعاشااات 

ة لسااكاي المنااا   المحيطاا( صكافاال وكرامااة)

مالياااين 3.7بالوحااادات، وذلاااً بتكلفاااة بلاااال 

.جني 

ناااوادي  قافياااة لمسااااعدة 6مشاااروا صطاااوير ▪

ثمار أبناااء األحياااء، خاصااةً الشااعبية علاا  اساات

 ااااااقته  النفساااااية والجسااااادية فاااااي أندياااااة 

ياة مجهظزة صقادم ال ادمات االجتماعياة والثقاف

.ألف جني 240والريا ية، بتكلفة بلال 

جمعيااة )مراكااز إعااداد األساار المنتجااة 3إقامااة ▪

ياااةر وصنمياااة المااارأة الريف( المبااارظات اإلساااالمية

لتقااااااادم ال ااااااادمات االجتماعياااااااة والنفساااااااية 

والتمهيلياااة للمااارأة فاااي نطااااي عمااال المركاااز، 

.  ألف جني 160بلال نحو 

إلغا ااااة ": المكااااس"مشااااروا مركااااز اإلغا ااااة بااااا ▪

ةالمنكااااوبين فااااي نطاااااي المحافظااااة، بتكلفاااا

.ماليين جني 4

وصجااادر اإلشاااارة إلااا  أي عااادد المساااتفيدين مااان 

ألف مستفيد، 21.7الضماي االجتماعي وصل إل  

.2020مليوي جني  خالل عام 48.3بفجمالي 

كماااااا بلااااام عااااادد وحااااادات ال دماااااة االجتماعياااااة

آال  جمعيااااااااة أهليااااااااة خااااااااالل 3.3وحاااااااادة، و83

.العام نفس 

أمااا علاا  صااعيد الباارامج التااي صناادر  صحاال هااد 

ات صعزيااز التضااامُن االجتماااعي فااي شاات  محافظاا

" اماةصكافُال وكر"الجمهورية، فيُعاد أبرزهاا برناامج 

وهااااو برناماااااج التحوياااااالت النقديااااااة المشرو اااااة 

ام الاذي أ لقاتا  وزارة التضامان االجتماعي في عا

صحاااااال مظاااااالة صطويااااااار شااااااابكات األماااااااي 2015

.االجتماعي، وصنمية رأس المال البشري
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يساااااااتهد  البرناااااااامج األسااااااار األكثااااااار احتياجًاااااااا، 

، والسيدات، واأل فال، وذوي الهم ، والمسانين

.  والشباب

فاااي هاااذا الصااادد، ارصفاااع عااادد المساااتفيدين مااان 

ريةر بمحافظااة اإلسااكند" صكافُاال وكرامااة"برنااامج 

إلاا  2017/2016ألااف مسااتفيد فااي عااام 20.5ماان 

، بتكلفااة 2020/2019ألااف مسااتفيد فااي عااام 88.2

.مليوي جني 345.8بلال 

لففففة تنميففففة القحو"برنففففام  اصصااااالًا، فااااي سااااياي 

" يالتضااااامُن االجتماااااع"التااااابع لاااوزارة " المبكفففرا

نوالااذي يسااتهد  االهتمااام باأل فااال حتاا  ساا

أعاااوام فاااي مرحلاااة الطفولاااة المبكااارة، وصعزياااز 4

حقااااااااوقه  ومتطلباااااااااصه ، وصشااااااااجيع الماااااااارأة 

المصاارية علاا  العماال، قاماال مديريااة التضااامن

بالبادء فاي 2021االجتماعي باإلساكندرية فاي عاام 

ارصااي صنفيااذ البرنااامج وصاادريب كااوادر بشاارية ماان إد

ل وساال والمنتاازه ماان خااالل صعزيااز التنشاائة داخاا

لاة الحضانات لتنمية مهاارات األ فاال فاي المرح

رابطاااة مشااارفات "األولااا  بالتعااااوي ماااع جمعياااة 

".اليونيسيف"ومنظمة " دور الحضانات

وفاااي إ اااار مباااادرات وزارة التضاااامن االجتمااااعي 

كال التي صهاد  إلا  صحقيا  الحماياة االجتماعياة ل

فئاااااااات المجتماااااااع، فقاااااااد شااااااااركل محافظاااااااة 

، "الادنااااشابااباناااا بايا ااادم ب"اإلسااكندرية فااي مبااادرة 

، بهااد  سااد العجااز 2016والتااي صاا  إ القهااا عااام 

الوهيفي داخل م سسات األ فاال المحارومين

ماان الرعايااة األساارية ماان خااالل مكلفااي ال دماااة 

.العامة في الت صصات الم تلفة

عااااادد المساااااتفيدين مااااان الضاااااماي 

االجتماااااااعي بالمحافظاااااااة بفجماااااااالي

.2020مليوي جني  خالل عام 48.3

ألددددددددددددددددددددددد 21.7

مسدددددددددتفيد
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لاا  صاا  صفعياال مبااادرة باادور الرعايااة االجتماعيااة ع

محافظاااات، كماااا صااا  صكاااري  مكلفاااات 7مساااتوى 

ال دماااة العاماااة فاااي المباااادرة علااا  مجهاااودهن 

. داخل دور األيتام

باإل ااااافة إلاااا  ذلااااً، شاااااركل المحافظااااة فااااي 

، بهاااد  2017عاااام " أطحفففال بففف  مففف و "برنفففام  

حمايااااة اال فااااال باااال مااااموى ماااان خااااالل صقديااااا  

خدمااااات الرعايااااة والتمهيااااال لهاااا  ودمجااااه  فاااي 

–الجيازة –القااهرة )المجتماع، بجانب محافظات 

–س الساااوي–الشااارقية –المنوفياااة –القليوبياااة 

(.أسيو،–المنيا –بني سويف 

كما شااركل محافظاة اإلساكندرية  امن جهاود

وزارة التضاااامن االجتمااااعي فاااي مواجهاااة جا،حاااة 

كلمااة شااكرًا "ماان خااالل إ ااالي حملااة 19-كوفيااد

فيات لدع  األ ق  الطبية بمستش" مش كفاية

ات العزل بالمحافظة مثلما حد  فاي مستشافي

، العاازل بمحافظااات القاااهرة، الاربيااة، المنوفيااة

ويف، اإلسماعيلية، جنوب سيناء، الفيوم، بناي سا

.أسيو،، أسواي، قنا، األقصر

20.5

88.2

2016/2017 2019/2020

تكاُفل "عدد المستفيدين من برنامج 

امة بالمحافظة خالل عامي " وكر

(2017/2016–2020/2019)

وزارة التضامن االجتماعي: المصدر

(أل  مستفيد)
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ظاات صُعدم محافظة اإلسكندرية مان أوولا  المحاف

التااااي حققاااال ونفااااذت علاااا  أر  الواقااااع ملااااف 

ات حيااث صماال صنقيااة البطاقاا... الت ففول الرقمففي

مراكااز صموينيااة 7التموينيااة، باإل ااافة إلاا  صنفيااذ 

متطورة بالمحافظة، ويمصي ذلاً فاي إ اار حارأل

الدولاااة علااا  صعزياااز ال ااادمات التموينياااة و ااابل

ن األسواي بالمحافظة، حيث شهد قطاا التموي

مشاااروعًا فاااي 167والتجاااارة الداخلياااة صنفياااذ نحاااو 

حتا  2014محافظة اإلسكندرية خالل الفترة مان 

2021.

ن صنوعل صلً المشاروعات ماا باين صطاوير مطااح

وإنشااااء صاااوامع لت ااازين الااااالل ومراكاااز خدماااة 

.موا نين

إنشففففاء عففففدد مففففا هااااذا باإل ااااافة إلاااا  أناااا  صاااا  

المشففففروعات لت سففففيا الخففففدمات التموينيففففة

المقدمففففةل ويمكففففا التقففففرع إلففففم أبرزهففففا علففففم 

:الن و التالي

التمففففففففففففففففويا والتجففففففففففففففففارا 

الداخلية

"
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بالعامريااة فااي" مجمااع السااالم"إنشااء شااونة ▪

آال   اان، مجهاازة بكاال 8بلااال 2015يونيااو 

مساااااااااتلزمات الت ااااااااازين وعوامااااااااال األمااااااااان 

.والسالمة

مشاااااروعات الشاااااركة القابضاااااة للصاااااناعات ▪

ويهد  المشروا إل  : 2017الاذا،ية في مايو 

ة صاااوفير الااادقي  الاااالزم للم اااابز وساااد الفجاااو

، وقاد الاذا،ية، وصوفير ال بز الالزم للموا نين

صااااا  إنشااااااء مطحااااان اإلساااااكندرية ومطحااااان 

.  مليوي جني 154الدخيلة، بتكلفة بلال 

إنشااااااااء عااااااادد مااااااان الصاااااااوامع بمحافظاااااااة ▪

ألاف 270بقدرة استيعابية بلال : اإلسكندرية

 ااان، وذلاااً بهاااد  الحفااااب علااا  الم ااازوي 

بة االساااتراصيجي للقمااار والوصاااول ألقااال نسااا

فاقااااااااد ممكنااااااااة واحتفاااااااااب الاااااااابالد برصاااااااايد 

اسااااااتراصيجي آماااااان ماااااان القماااااار ال يتعاااااار  

لعواماااااااااااااال التلااااااااااااااف، بتكلفااااااااااااااة بلااااااااااااااال 

.مليوي جني 847.9

ألاااف  ااان فاااي 60ساااعة " مرياااو،"صاااومعة ▪

مليااااوي 160.3بتكلفااااة بلااااال : 2016ساااابتمبر 

.  جني 

ساااااااااااعة " الصااااااااااابحية"إنشااااااااااااء صاااااااااااومعة ▪

بتكلفاااااااة : 2018ألاااااااف  ااااااان فاااااااي أبريااااااال 60

.مليوي جني 176.9

: 2018فااي مااارس " العامريااة"إنشاااء صااومعة ▪

.مليوي جني 273.5بتكلفة 

عااااااااااادد البااااااااااادالين التماااااااااااوينيين 
.2020بالمحافظة عام 

ال1107 بدددددددددددددددددددددد 

تمدددددددددددددويني
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فاي " غاالل بار  العارب"إنشاء مجمع صاوامع ▪

والاذي يعاد مان أها  اإلنجاازات : 2018سبتمبر 

فاقاد بالمحافظة، ويهد  إل  صقليال نسابة ال

وصااااااااوفير مبلاااااااام              . ٪10ماااااااان الحبااااااااوب إلاااااااا  

مار وصقليال الفاقاد مان الق. مليارات جني 4.4

وقااااااد صاااااا  إنشاااااااء مجمااااااع . ألااااااف  اااااان960

ألاااف  ااان بالمحافظاااة 90الصاااوامع بساااعة 

ألاااف متااار مرباااع، 22.8علااا  مسااااحة إجمالياااة  

.  مليوي جني 237.2وذلً بتكلفة بلال 

كمفففا تفففم إنشفففاء وتقفففوير عفففدد مفففا المقفففااا 

:بالم افظةل ومنها

بتكلفااة 2019صطاوير مطحان اإلسااكندرية عاام ▪

.ماليين جني 110بلال 

صطااااااوير مطحاااااان الدخيلااااااة وزيااااااادة الطاقااااااة ▪

 نًااا فاااي 420 نًااا إلاا  250اإلنتاجيااة لاا  ماان 

مليااوي جنياا ، وذلااً لزيااادة 44اليااوم، بتكلفااة 

نين إنتاجيااة الاادقي  وصااوفير احتياجااات المااوا 

.من ال بز

وذلااً : إنشاااء عاادد ماان مشااروعات جمعيتااي▪

، ويهد  المشاروا إلا  زياادة 2020خالل مايو 

عاااااادد المنافااااااذ الساااااالعية، وصااااااوفير الساااااالع 

األساساااااية بمساااااعار مناسااااابة للماااااوا نين،

وصاااوفير فااارأل عمااال للشاااباب بفجماااالي عااادد 

منفاااااااااذًا، ويصااااااااال عااااااااادد 176منافاااااااااذ بلااااااااام 

ألااف 528المسااتفيدين ماان هااذه ال دمااة إلاا  

منافاذ 105م بازً ا و50مستفيد، كما ص  فاتر 

قادي  صموينية لتاوفير فارأل عمال للشاباب وص

ال ااااادمات التموينياااااة للماااااوا نين لمحارباااااة 

.ماليين جني 8الاالء بتكلفة 

إجماااااالي عااااادد الم اااااابز العاملاااااة 
بمحافظاااااة اإلساااااكندرية بنهاياااااة

.2020عام 

مخبددددددددددددددددددددددًزا1388
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، 2020إنشاء مراكز ال دمة التموينية في مايو ▪

ع ويهد  المشروا إل  صقدي  وصساهيل جميا

دد ال ااادمات التموينياااة للماااوا نين، ويبلااام عااا

ماليااين 3.2المسااتفيدين ماان هااذا المشااروا 

مراكااااااز 7مااااااوا ن، حيااااااث صاااااا  إنشاااااااء عاااااادد 

ل لل اااادمات التموينيااااة، وذلااااً بتكلفااااة بلااااا

. ماليين جني 8.8

رفففع وعففي وامايففة المسففتهلك ضففد وفااي إ ااار 

ي لتحقياا   اابل األسااواالممارسففات ال ففارال 

والعدالااااااة االجتماعيااااااة للمسااااااتهلً والتنميااااااة 

لجهااز االقتصادية للابالد، صا  إنشااء فارا إقليماي

حماياااة المساااتهلً بحاااي الجمااارل بالمحافظاااة 

، وبتكلفااااااااة إجماليااااااااة بلااااااااال 2016فااااااااي عااااااااام 

.مليوي جني 1.9

وعلااااا  إ ااااار الجهاااااود الساااااابقة، ارصفاااااع عااااادد ▪

رية البطاقاااات التموينياااة بمحافظاااة اإلساااكند

2020ملياااوي بطاقاااة فاااي عاااام 1.1لتصااال إلااا  

.2014ألف بطاقة في عام 946.7مقابل 

946.7

1077.5

2014 2020

عدد البطاقات التموينية خالل عامي 

2020و2014

وزارة التموين والتجارة ال ارجية: المصدر

(أل  بطاقة)
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أطلقففففففففف  وزارا العفففففففففدل نظفففففففففام التقاضفففففففففي 

يةل اإللكترونفففي عفففا بُعفففد بالم فففاكم االقتصفففاد

ومنهاااا إقاماااة الااادعوى وساااداد رساااومها ورفاااع 

حتا  مستنداصها وحضور جلسااصها االفترا اية، و

حكام صمام الفصل فيها، مع إمكانية استئنا  األ

عن بُعد، وذلً في عدة محافظات عل  مستوى

.الجمهورية، منها محافظة اإلسكندرية

، فقااد صاا  إنشاااءيففعيد إنشففاء الم ففاكموعلاا  

:عدة محاك  بالمحافظة منها

رية مبناا  ملحاا  بمحكمااة اسااتئنا  اإلسااكند▪

.مليوي جني 68.5بتكلفة 2019بسموحة عام 

2020محكمة غرب اإلسكندرية االبتدا،ية عاام ▪

.ماليين جني 3بتكلفة 

( يأحمااد عراباا)المحكمااة الكليااة باإلسااكندرية ▪

.مليوي جني 56بتكلفة 2021في عام 

ام المحكماااة االقتصاااادية باإلساااكندرية فاااي عااا▪

.ألف جني 400بتكلفة 2020

العدالففففففففففففففففففففة واألمففففففففففففففففففففا
"
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:هذا، باإل افة إل  رفع كفاءة عدة محاك ، وهي

السااايد)مجماااع محااااك  ونياباااات اإلساااكندرية ▪

.مليوي جني 21.2بتكلفة 2014عام ( كري 

2020محكمة شري اإلسكندرية االبتدا،ية فاي▪

.ماليين جني 5.1بتكلفة 

محكماااااة غااااارب اإلساااااكندرية االبتدا،ياااااة علااااا  ▪

2021مراحاااال وصاااا  االنتهاااااء منهااااا فااااي يونيااااو 

.مليوي جني 13بتكلفة 

إنشاء شهر عقاري غرب اإلساكندرية فاي عاام▪

ة مليوي جني ، وص  رفع كفاء2.4بتكلفة 2020

مقاااااااااارات الشااااااااااهر العقاااااااااااري بمحافظااااااااااة 

بتكلفااة بلااال نحااو2021اإلسااكندرية فااي عااام 

.مليوي جني 

وعلااا  صاااعيد متصااال، فقاااد صااادر قااارار محااااف  

بت صااايص : 2015لسااانة 1453اإلساااكندرية رقااا  

أفدنة بامر  المعاار  7قطعة أر  بمسطر 

قامااة بالمحافظاة لصااالر هيئاة النيابااة اإلدارياة، إل

. مجماااع النياباااة اإلدارياااة بمحافظاااة اإلساااكندرية

لساانة 3684أيضااا صاادر قاارار وزياار الداخليااة رقاا  

زه بشاامي إنشاااء قساا   الااث شاار ة المنتاا: 2016

بمديريااااااااة أماااااااان اإلسااااااااكندرية، وقاااااااارار ر،اااااااايس 

بالموافقة علا  : 2016لسنة 574الجمهورية رق  

فادانًا مان األرا اي 1181إعادة ص صيص مسااحة 

رياا  المملوكااة للدولااة ملكيااة خاصااة والكا،نااة بط

اإلساااكندرية الصاااحراوي لصاااالر وزارة/ القااااهرة 

الداخلياااةر الساااات دامها فاااي إقامااااة معسااااكرات 

.أمن مركزي

والجاااااادير بالااااااذكر أي عاااااادد المحاااااااك  قااااااد بلاااااام

ة محكمااة بمحافظااة اإلسااكندرية وذلااً بنهاياا21

. 2020عام 

21
إجمااالي عاادد المحاااك  بالمحافظااة 

.2020عام 

محكمددددددددددددة
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" ا فري  عباد المانع  ريا"الشهيد مسجد يُعدم

باإلساااااااكندرية صحفاااااااة معمارياااااااة علااااااا  الطاااااااراز 

ي اإلسالمي، ص  إنشاء المسجد واالنتهااء منا  فا

علااا  قطعاااة أر  مسااااحتها 2020أغساااطس 

ألف متر مربع، وصبلام44أفدنة، أي ما يقارب 10.5

ألاااف متااار مساااطر فقااال، 2.1مسااااحة المساااجد 

ويحتااااوي المسااااجد علاااا  مصاااال  يسااااع حااااوالي 

مباااااااااني قاعااااااااات مناساااااااابات 3مصاااااااالي، و1800

قاعاااة 11آال  فااارد مقسااامة إلااا  3.5صساااتوعب 

  قاعة للسيدات، باإل افة إل  ممش11للرجال و

متااارًا، وقوساااين 75للجناااازات العساااكرية بطاااول 

متااارًا، وذلاااً بتكلفاااة 43ممذناااة بارصفااااا 2نصااار، و

.  مليوي جني 440بلال 

هااذا باإل ااافة إلاا  االنتهاااء ماان مشااروا صاارمي 

ماااايو باإلساااكندرية فااايالكاتدرائيفففة المرقسفففية 

، مااان خاااالل بعثاااة يونانياااة مت صصاااة فاااي2020

.أعمال الترمي 

التسففففففففففام  والتعففففففففففاي 
"
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اصصااااااالًا، شااااااملل األعمااااااال صاااااارمي  األيقونااااااات 

البيزنطياااة القديماااة وحامااال األيقوناااات الرخاااامي

  بالكنيساااة وإعادصااا  إلااا  صاااورص  األولااا ، كماااا صااا

وباااة، صااارمي  هيكااال الكنيساااة التاااي أصاااابتها الر 

وواجهاااااااااات الكنيساااااااااة، وصنظياااااااااف األساااااااااقف 

لكبيار والحوا،ل، كما ص  صرمي  أيقاونتين باالحج  ا

" لسكياااار"والبابااااا " األنبااااا أ ناساااايوس"للقااااديس 

عمااااااااااود الاااااااااادين بتقنياااااااااااة الموزاييااااااااااً مااااااااااان 

و األحجااااار الطبيعيااااة، وذلااااً بتكلفااااة بلااااال نحاااا

.ماليين جني 10

اا وفااي إ ااار جهااود الدولااة لتقنااين وصوفياا  أو اا

عادد الكنا،س بشت  أنحاء الجمهورياة، فقاد بلام

ظااة الكنااا،س التااي صاا  صوفياا  أو اااعها بالمحاف

. 2021كنيسة حت  أبريل 162نحو 

وعلاااااا  صااااااعيد المبااااااادرات التااااااي قاماااااال بهااااااا 

المحافظاااة لتطاااوير دور العباااادة، فقاااد أ لقااال 

شاااااركة نظافاااااة اإلساااااكندرية مباااااادرة لتنظياااااف

د وصعقااي  دور العبااادة باإلسااكندرية، ماان مساااج

، اساتعدادًا 2020وكنا،س لمدة يومين في يونيو 

لفتحهااااا وإقامااااة الصاااالوات بهااااا، وذلااااً  بقًااااا 

.لقرارات ر،يس مجلس الوزراء

أيضًا قامل وزارة األوقا  بطرح وحادات إساكاي

مار للشااباب فااي مدينااة باار  العاارب بهااد  اسااتث

أماااااااااوال الوقاااااااااف بتكلفاااااااااة إجمالياااااااااة مقااااااااادرة 

مليااااوي جنياااا ، وماااان المقاااارر االنتهاااااء ماااان 850

.2022األعمال اإلنشا،ية خالل عام 

آالف3.2

مسددددددددددددددددددددددددجد

إجماااالي عااادد المسااااجد الحكومياااة 

ية واألهلية فاي محافظاة اإلساكندر

.2020بنهاية عام 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
ةالدمددكددددددددداندديدددددددددددد

04



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكت  مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدبر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية قفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددارات

3.3جنيددددددددددددددددددددددددددد 
ألف وحادة ساكنية مان 13.4صكلفة إنشاء عدد 

وحاااااااادات اإلسااااااااكاي االجتماااااااااعي المنفظااااااااذة 
.2020بالمحافظة حت  عام 

مليددددددددددون265.4

جنيددددددددددددددد  1.2
ل يار صكلفة المرحلة األول  من مشروا بشاير ا

.للقضاء عل  المنا   العشوا،ية

مليدددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 

ألددددددددددددددددددددددد 53.6

مسددددددددتفيد 

عااااادد المساااااتفيدين مااااان وحااااادات اإلساااااكاي 
االجتمااااااااااعي المنفاااااااااذة بالمحافظاااااااااة حتااااااااا  

.2020عام 

ل الفتارة صكلفة صحسين البيئة بالمحافظة خاال
(2014-2021.)

مليددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

صكلفااااااااة صطااااااااوير العشااااااااوا،يات بمحافظااااااااة 
–2014يولياااااااو )اإلساااااااكندرية خاااااااالل الفتااااااارة 

(.2020يونيو 

مشااروعًا فااي مجااال الااري 17صكلفااة صنفيااذ نحااو 
بمحافظااااااااااة اإلسااااااااااكندرية خااااااااااالل الفتاااااااااارة 

(.2020يونيو -2014يوليو )

889

5.4

مليددددددددون

جنيددددددددددددد  
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أكبااار مشاااروا.... مدينفففة اإلسفففكندرية الجديفففدا

ل قاااومي فاااي اإلساااكندرية جاااار  صنفياااذه فاااي الوقااا

الحاااااالي، ويساااااع  إلااااا  زياااااادة الحياااااز العمراناااااي 

ا للمديناااة ودفعهاااا للعالمياااة، وهاااي صُعااادم امتااادادً

  وصقااع المدينااة علاا. لمدينااة باار  العاارب الجدياادة

الطرياااااا  الصااااااحراوي عنااااااد الماااااادخل الجنااااااوبي 

وصبلااام مسااااحة. للمحافظاااة، خلاااف أر  كاااارفور

فاااادانًا وصتكااااوي ماااان قطااااع 120المرحلااااة األولاااا  

ي أرا ي ساااكنية وعماااارات ساااكنية بارصفااااا أر ااا

وحادة 780برجًاا ساكني ا و15دورًا، وصتكوي من 12و

.سكنية

ع فااي اصصااالًا، دأباال الدولااة المصاارية علاا  التوسماا

  صنفيااذ مشااروعات اإلسااكاي بالمحافظااةر بهااد

ير صحسااين ال اادمات المقدمااة للمااوا نين، وصااوف

حتا  2014مسكن مال، ، خاالل الفتارة مان يولياو 

صااااا  صنفياااااذ مشاااااروعات اإلساااااكاي 2020يونياااااو 

أحاد يُعادم: االجتماعي بمديناة بار  العارب الجديادة

أبااااارز المشاااااروعات ال اصاااااة بقطااااااا اإلساااااكاي 

ي والمجتمعاااات العمرانياااة، التاااي صااا ظ صنفياااذها فااا

ي المحافظااة، فقاااد صااا  افتتااااح المشاااروا بفجماااال

آال  وحاااااادة سااااااكنية 3.8عمااااااارة صشاااااامل 160

ملياوي جنيا ، باإل اافة إلا 677.2بفجمالي صكلفاة 

.المنش ت ال دمية

في  وء ذلً، بلم إجمالي عدد وحادات اإلساكاي

ية االجتمااااعي المنفظاااذة فاااي محافظاااة اإلساااكندر

ألاف وحادة ساكنية، كماا 13.4نحو 2020حت  عام 

بلاااام عاااادد المسااااتفيدين ماااان وحاااادات اإلسااااكاي 

.هاألف مستفيد خالل الفترة ذاص53.6االجتماعي 

اإلسففففففكا  والمجتمعففففففات 

العمرانية

"

3.3
ألااف وحاادة 13.4صكلفااة إنشاااء عاادد 

سااااااكنية ماااااان وحاااااادات اإلسااااااكاي 
ة االجتماااااعي المنفظااااذة بالمحافظاااا

.2020حت  عام 

مليدددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددد 
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لا  وفي سياي متصل، ل  صقتصر جهاود الدولاة ع

إنشاء وحادات اإلساكاي االجتمااعي فحساب، بال

صوسااااعل أيضًااااا لتشاااامل مشااااروعات اإلسااااكاي 

ر المتوسال، ومنهاا اإلساكاي المتوسال دار مصا

ر حياااث صااا  2020بمديناااة بااار  العااارب فاااي يولياااو 

وحااادة ساااكنية بمديناااة بااار  العااارب 624إنشااااء 

متاااارًا 150إلاااا  100بمساااااحات صتااااراوح مااااا بااااين 

آال  نسااامة، وذلاااً  ااامن مشاااروا 3.1ل دماااة 

رب اإلسكاي المتوسل دار مصار بمديناة بار  العا

.بمحافظة اإلسكندرية

يهاااااد  المشاااااروا إلااااا  صاااااوفير مساااااكن مال،ااااا  

للماااااااوا نين، وذلاااااااً بتاااااااوفير وحااااااادات كاملاااااااة 

التشاااااطيب، وصتمياااااز بنماااااوذ  معمااااااري ممياااااز 

.بمساحات كبيرة من المسطحات ال ضراء

وصجااادر اإلشاااارة إلااا  أي صطاااوير قطااااا اإلساااكاي 

والمجتمعااااات العمرانيااااة ياااامصي  اااامن أولويااااات 

ت خ ل قراراالمحافظة، وهو ما يتضر جليًا من 

:ةرئيس الجمهورية والقرارات الوزارية التالي

: 2019لساانة 225قاارار ر،اايس الجمهوريااة رقاا  ▪

بالموافقااااة علاااا  إعااااادة ص صاااايص مساااااحة 

فااادانًا ماااان األرا اااي المملوكااااة للدولااااة 417.6

ملكياااااة خاصاااااة، لصاااااالر هيئاااااة المجتمعاااااات 

العمرانياااة الجديااادةر السااات دامها فاااي إقاماااة 

مشاااااااروعات صنموياااااااة، نقلًاااااااا مااااااان األرا اااااااي 

.الم صصة لمحافظة اإلسكندرية

: 2016لساانة 497قاارار ر،اايس الجمهوريااة رقاا  ▪

بالموافقااااة علاااا  إعااااادة ص صاااايص مساااااحة 

فااادانًا مااان األرا اااي المملوكاااة للدولاااة 528.6

ة، ملكيااة خاصااة، لصااالر محافظااة اإلسااكندري

وذلااااً الساااات دامها فااااي إقامااااة مشااااروعات 

.صنموية

2015لسااااانة 312قااااارار ر،ااااايس الاااااوزراء رقااااا  ▪

بفنشااااااء حاااااي جدياااااد بمحافظاااااة اإلساااااكندرية 

باساااا  حااااي العامريااااة أول، وذلااااً فااااي إ ااااار 

.التوسع العمراني
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افاة، استكمالًا للجهود المبذولة في القطاعات ك

اء دأبل المحافظة عل  إنشاء مشروعات للقضا

علااا  المناااا   العشاااوا،ية، ف اااالل الفتااارة مااان

صاااااااا  صطااااااااوير 2020حتاااااااا  يونيااااااااو 2014يوليااااااااو 

.مليارات جني 5.4العشوا،يات بتكلفة بلال 

أافففد أكبففففر المشفففروعات التففففي .. بشفففاير الخيففففر

تنحففففففقها الدولففففففةل للق ففففففاء علففففففم المنففففففاطق 

فاااي محافظاااة اإلساااكندرية، ويقاااامالعشفففوائية 

المشاااروا فاااي منطقاااة غااايل العناااب، ويتضااامن

3و2و1مراحاال وصحظاا  اإلسااكندرية بالمراحاال 5

.منها5و

وصضااا  المرحلاااة األولااا  مااان المشاااروا مجمعًاااا 

ساااااااكني ا حضااااااااري ا ألهاااااااالي المنطقاااااااة يشااااااامل

وحاااااااااادة سااااااااااكنية1632عمااااااااااارة بفجمااااااااااالي 34

متاارًا لكاال وحاادة، 92محلًااا صجاريًااا بمساااحة 156و

آال  مااااااوا ن6.5ويااااااوفر مسااااااكنًا مال،مًااااااا لااااااا 

.من أهالي المنطقة

تقففففففففففففوير العشففففففففففففوائيات
"
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ساااريرًا، 175يضاا  المشاااروا مستشاااف  بطاقاااة 

ومركاااااازًا للتاااااادريب المهنااااااي والتشااااااايل يضاااااا  

قاعات دراساية، فضاال عان 6ورشة صعليمية و17

محلًااااااااا صجاريًااااااااا ساااااااايت  اسااااااااتااللها فاااااااااي 58

المشاااروعات الصاااايرة ومتناهياااة الصاااار، هاااذا 

ياااة باإل اااافة إلااا  ساااوي صجارياااة، وحديقاااة صعليم

لً ل  فال، ومركز لذوي االحتياجات ال اصة، وذ

.مليار جني 1.2بتكلفة بلال 

" 2 يار بشااير ال"هذا باإل افة إل  صنفياذ مشاروا 

بلوكاات ساكنية بفجماالي10حيث صا  إنشااء عادد 

وحاااااادة سااااااكنية كاملااااااة 992عمااااااارة بعاااااادد 20

وحاااااادات صجاريااااااة، 208التشااااااطيب والفاااااار ، و

مااوالت صجاريااة مقساامة إلاا  محااالت صجاريااة، 8و

ي بلوكًاا ساكني ا فا19ومن الم طل أي يت  صنفيذ 

.المرحلة القادمة

ر بشاااي"كمااا شااهدت المحافظااة صنفيااذ مشااروا 

عمااااارة سااااكنية 200حيااااث صاااا  إنشاااااء " 3ال ياااار 

آال  وحدة ساكنية كاملاة المرافا 10.6بفجمالي 

.والفر  والتجهيز

نفة تقوير العديد ما المناطق غيفر اآلمكما ص  

:مثل

صااا  صطاااوير: منطقتاااا عزباااة ساااكينة، وحجاااازي▪

درها المنطقتااين بحااي شااري، وذلااً بتكلفااة قاا

مليااااوي جنياااا ، وصشاااامل أعمااااال التطااااوير 23

.صنفيذ أعمال إنارة ورصف

يااااات  صصااااانيف : منطقاااااة  لمباااااات المكاااااس▪

وي المنطقااة، وفقًااا لل ريطااة القوميااة لصااند

التنميااااة الحضاااارية كمنطقااااة غياااار آمنااااة ماااان 

الدرجاااااة الثانياااااة، وشاااااملل أعماااااال التطاااااوير 

عمااارات 9وحاادة سااكنية بفجمااالي 215إنشاااء 

1075بالمحافظااااة، لتااااوفير مسااااكن مال،اااا  لااااا 

.مليوي جني 35نسمة، وذلً بتكلفة قدرها 

وصجاادر اإلشااارة إلاا  أي عاادد المنااا   غياار اممنااة 

مناا   6بمحافظة اإلسكندرية قد ان في إل  

، وجااار  2014منااا   عااام 8مقاباال 2020فااي عااام 

.العمل عل  باقي المنا   المتبقية
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ل 2020ب يفففرا مريفففوك باإلسفففكندرية ففففي مفففايو 

شاااهدت البحيااارة عملياااات صطاااوير ورفاااع كفااااءة 

ألول ماارة منااذ ساانوات، حيااث صضاامن المشااروا 

صعمياا  البحياارة، لرفااع منسااوب المياااه بهااا ماان

أمتااار، وبالتااالي الحفاااب 3ساانتيمترًا إلاا  نحااو 30

علااا  رفاااع منساااوب الميااااه  اااوال أياااام السااانة 

وكذلً الحفاب عل  الميااه القادماة مان مصار 

لاة القلعة داخال البحيارة، باإل اافة إلا  أعماال إزا

.الرواسب القاعية والتطهير

حيارة باإل افة إل  أي أعمال التنمياة وصعميا  الب

ي ست دي إل  اختفااء هااهرة جفاا  األ ارا  التا

ر بساااابب صجنااااب حاد ااااة 2015ههاااارت منااااذ عااااام 

ن الاري بمياه األمطار، وكاذلً حماياة البحيارة ما

ء التعااادي علااا  صلاااً األ ااارا  الجافاااة واالساااتيال

عليهااا، حيااث سااي دي رفااع منسااوب المياااه إلاا  

.عودة صلً األ را  الجافة إل  عم  البحيرة

يوم ، احتفلاااال محافظااااة اإلسااااكندرية بااااالإصصااااالًا

، "صثمين المياه"صحل شعار 2021العالمي للمياه 

وذلااااً بمدينااااة األبحااااا  العلميااااة والتطبيقااااات

ي  التكنولوجياااة ببااار  العااارب الجديااادة، والاااذي أقااا

مي، صحل رعاية وزارة التعلي  العالي والبحث العل

والمحافظاااة، والشاااركة القابضاااة لميااااه الشااارب

والصااار  الصااااحي، بهاااد  رفااااع الاااوعي بجميااااع 

الر األمور المتصلة بالمياه، وعلا  هاامش االحتفا

امااة صاا  صوقيااع بروصوكااول صعاااوي بااين الهيئااة الع

لمدينااة األبحااا  العلميااة وشااركة مياااه الشاارب

باإلسااكندرية، لو ااع أسااس فااي مجااال معالجااة

ة الميااااه، والبااادء فاااي صنفياااذ مشاااروعات مشاااترك

ل للنهااو  بمنظومااة المعالجااة الحاليااة، وصقلياا

ارة الفاقد من المياه، وكذلً الحد من ام ار  الضا

.  للتايرات المناخية والبيئية

وصجااادر اإلشاااارة إلااا  أنااا  خاااالل الفتااارة مااان يولياااو

، صاااااااا  صنفيااااااااذ نحااااااااو2020وحتاااااااا  يونيااااااااو 2014

لاال مشروعًا في مجال الري بفجمالي صكلفاة ب17

ويمكففا التقففرع ألبففرز هففق مليااوي جنياا ، 265.4

:المشروعات علم الن و التالي

حمايااااااة الجسااااااور بتاااااارا النوباريااااااة، وبهاااااايج، ▪

.مليوي جني 25ومريو،، بفجمالي صكلفة 

المففففففففففففففففففففوارد المائيففففففففففففففففففففة 

والففففففففففففففففففففففففر 

"
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إنشااااااااااء حاااااااااواجز غا ساااااااااة ورأس بحرياااااااااة ▪

والكتاااال ال رسااااانية الااااداوميلماااان األحجااااار 

وحمايااااة السااااقاالت بفجمااااالي صكلفااااة بلااااال

مليوي جني 211

فيما جااءت جهاود الدولاة جلياة فاي مجاال صمهيال

علا  وصبطين الترا لتحساين حالاة الاري والحفااب

:ليكا  أبرزها ما يالتصميمي للترا، األورنيً

صمهيااال صرعاااة الطفلاااة مااان الفااا  حتاااي النهاياااة▪

كيلااااومترات بتكلفااااة بلااااال نحااااو9.2بطااااول 

.مليوي جني 26.9

كيلااومترات 8.3صمهياال صرعااة أبااو خليفااة بطااول ▪

.مليوي جني 14.1بتكلفة بلال نحو 

زمااااااام هندسااااااة ري 3صمهياااااال صرعااااااة حااااااارس ▪

النهضااااااااة صفتاااااااايش ري العامريااااااااة بطااااااااول

.مليوي جني 17.2كيلومترات بتكلفة نحو 4.6

واساااتمرارا للجهاااود المبذولاااة للنهاااو  بقطااااا

المااااوارد الما،ياااااة والااااري، نظمااااال وزارة الماااااوارد 

مااااا صمرًا 2021الما،ياااااة والاااااري فاااااي اغساااااطس 

روا بمحافظااة اإلسااكندرية للتوعيااة بمهميااة مشاا

والتحااول للااري الحااديث، وذلااًالمساااقيصمهياال 

161 بقًاااااااا للقااااااارار الاااااااوزاري المشاااااااترل رقااااااا  

باااين وزارصاااي الماااوارد الما،ياااة والاااري 2021لسااانة 

مر والزراعااة واستصااالح األرا ااي، صاا  خااالل الماا ص

إجااااراء حااااوار مفتااااوح حااااول ساااابل صطبياااا  بنااااود 

ل بروصوكااول التعااااوي المشاااترل الموقااع باااين كااا

من وزارات الري والزراعاة والمالياة والبناً األهلاي

ظا  المصري، والبناً الزراعاي المصاري ، لتنفياذ ن

ر بهااد  صحقياا المساااقيالااري الحااديث وصمهياال 

إل  االستاالل األمثل للموارد الما،ية، والوصول

.أعل  إنتاجية من المحاصيل الزراعية

رحلاة م)قايتبايأيضًا صمل أعمال الحماية لقلعة 

.مليوي جني 298.9بتكلفة ( أول 

علااا  إ ااار الجهاااود ساااابقة الاااذكر لتطاااوير قطااااا 

ياة الموارد الما،ية والري بالمحافظة، ارصفعال كم

ملياار 0.37مياه الصار  المعااد اسات دامها إلا  

مليار متر 0.12مقارنة بنحو 2020متر مكعب عام 

.2014مكعب عام 
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م قفففففففة الريفففففففد الل ظيفففففففة إنشاااااااء وصركياااااااب 

لرصاااااد ملو اااااات الهاااااواء المحااااايل المتكاملفففففة 

ي بمديناااة بااار  العااارب بمحافظاااة اإلساااكندرية فااا

، والتاااااي صُعااااادم أول محطاااااة رصاااااد 2021سااااابتمبر 

لحظيااااااة ياااااات  صدشااااااينها بالمدينااااااة، والمحطااااااة 

ات العاشرة  امن الشابكة القومياة لرصاد ملو ا

. الهواء المحيل بمحافظة اإلسكندرية

يئاااة، وفاااي سااابيل صعزياااز الصاااناعات الصاااديقة للب

ويج والحاااد  مااان التلاااو  والتايمااار المُنااااخي، والتااار

شاروا لفكرة االقتصااد األخضارر فقاد صا  صنفياذ م

" الناصااااارية"الم لفاااااات الصاااااناعية ال طااااارة باااااا 

لسانة 760بموجب قرار محاف  اإلسكندرية رق  

، بالموافقاااااااة علااااااا  اساااااااتقطاا مسااااااااحة 2014

رة مناساابة لمشااروا الم لفااات الصااناعية ال طاا

".العامرية"بحي " الناصرية"الكا،نة باا 

ئاااي فاااي إ اااار الحملاااة الر،اساااية لنشااار الاااوعي البي

تااوبر ، نظماال وزارة البيئااة فااي أك"اصحضاار ل خضاار"

، ماااااااان خااااااااالل الفاااااااارا اإلقليمااااااااي للااااااااوزارة 2021

ة باإلساااكندرية، وبالتعااااوي ماااع شاااباب م سسااا

، بانالساااااااااااتيًسااااااااااايتي ماااااااااااارا وي، وجمعياااااااااااة 

والمحافظااة، ومديريااة أماان اإلسااكندرية، مااارا وي

وعيااة بيئااي لسااباي الجااري بالمحافظااة، بهااد  الت

بم اااااااااا ر الم لفاااااااااات البالساااااااااتيكية أحادياااااااااة 

ة االساات دام وكيفيااة الحااد منهااا، وذلااً بمشااارك

شااب مان شاباب الجامعاات والعدياد 1000عدد 

. من النشطاء في مجال البيئة

ربل فااي إ ااار صنفيااذ المبااادرة المصاارية الدوليااة لاا

صايااار : واصفاقياااات رياا"االصفاقيااات البيئياااة الدوليااة 

، "يالمناااام ومكافحاااة التصاااحر والتناااوا البيولاااوج

أ لقاااااااااال وزارة البيئااااااااااة المصاااااااااارية ومكتبااااااااااة 

: الحفااااااب علااااا  الطبيعاااااة"اإلساااااكندرية مباااااادرة 

ناء  من مشروا ب" أسلوب حياة والتزام إنساني

.2019وذلً في نوفمبر (  (CB3القدرات الو نية 

جير املة تشكما أ لقل محافظة اإلسكندرية 

علااا  مساااتوى أحيا،هاااا فاااي لفففوارع الم افظفففة

.2017عام 

البيئفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
"
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عانة جاء ذلً لتدعي  التعاوي المجتمعي واالست

بقاادرات الشااباب للنهااو  الحضاااري والجمااالي

باإلسكندرية لعودصها إلا  سااب  عهادها عاروس

ين وذلً في إ اار صدشا. البحر األبيي المتوسل

مباااااادرة إسااااااكندرية ال ضاااااراء والتااااااي ينظمهااااااا 

مجموعاااااة مااااان شاااااباب المجتماااااع الساااااكندري، 

بهااد  صجمياال وصشااجير شااوارا المدينااة وزيااادة

. المساحات ال ضراء بها

اصصاااااالًا، أ لقااااال جامعاااااة اإلساااااكندرية مباااااادرة 

هد  ، والتي صست"فصل وإعادة صدوير الم لفات"

ات، حمايااة البيئااة، والمحافظااة علاا  نظافااة الكلياا

صااد وصنمية الاوعي البيئاي فاي إ اار مفهاوم االقت

األخضااااار والتنمياااااة المساااااتدامة لتحقيااااا  رؤياااااة

. 2030مصر 

ن وحرصًااااا علاااا  صحقياااا  بيئااااة صااااحية للمااااوا ني

والحفاااب علاا  المظهاار الجمااالي للمحافظااة صاا  

يااة صاط-صاطيااة صاارا )صحسااين البيئااة ماان خااالل 

–رة إنشاء خلية م لفات خطا–صشجير -شنايش

صطااااوير محااااور -شااااراء معاااادات -صطااااوير مجااااازر 

مليوي جني  وذلً خالل 889بتكلفة ( المحمودية

كمااااا صاااا  إنشاااااء محطااااة (. 2021-2014)الفتاااارة 

ات وسااايطة  ابتاااة بااامم زغباااو لزياااادة كفااااءة عمليااا

الجماااااااااع والنقااااااااال لتحساااااااااين منظوماااااااااة إدارة 

ين  من البروصوكول الموقع ب"الم لفات، وذلً 

وزارات البيئااااااة والتنميااااااة المحليااااااة والت طاااااايل

".2021-2020والتنمية االقتصادية لعام 

ختامًااااا فقااااد بلاااام عاااادد مصااااانع صاااادوير القمامااااة 

كمااااا 2020مصااااانع بنهايااااة عااااام 3بالمحافظااااة 

شركة صض  المحافظة مدفنًا صحي ا للم لفات و

. لجمع القمامة

3مصددددددددددانع
إجمالي عدد مصاانع صادوير القماماة

بمحافظاااااااة اإلساااااااكندرية بنهاياااااااة 

.2020عام 
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

يدر قفرةر خالل السنوات السبع الماضيةر وهدو مدا أرهدره التحسدن الكبىهدت البنية التحتية

ددا فددي مؤىددر البنيددة التحتيددة بدددتقرير التنافسددية العددالمي لعدد   حيددث 2019ام فددي مرتبددة مصددر عالمي 

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددون

430.8جنيددددددددددد 
مشدددددددددروًعا للهيئدددددددددة العامدددددددددة 277تكلفدددددددددة 

لنقدددددددددددددددددل الركددددددددددددددددداب خدددددددددددددددددالل الفتدددددددددددددددددرة 

(.2020يونيو –2014يوليو )

91.2% 1.1
تكلفددددددددددة مشددددددددددروعات الصددددددددددرف الصددددددددددحي 

(.2020–2014)بالمحافظة خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

99.8%
ة لميداه نسبة األسر المتصلة بالشبكة العام

.2017الشرب بالمحافظة وفًقا للتعداد عام 

تكلفدددددة  نشددددداء مجمدددددع اإلبدددددداع بالمنطقدددددة 

.2017التكنولوجية ببرج العرب في أكتوبر 

مليدددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددد 

تكلفددددددددددة مشددددددددددروع تطددددددددددوير قريدددددددددد  وادا

.2016العلمين في مايو / النطرون 

نسددددددددددددبة األسددددددددددددر المتصددددددددددددلة بالشددددددددددددبكة

ا العامدددة للصدددرف الصدددحي بالمحافظدددة وفًقددد

.2017للتعداد عام 

325.8

1.8

مليدددددددددددون

جنيدددددددددددددددد  



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة اإلسكندرية  | 85

ياااااامصي ملااااااف النقاااااال والطااااااري فااااااي محافظااااااة 

اإلسكندرية ومراكزها وأحيا،ها  امن إ اار عمال 

جااة خطااة التطااوير التااي شااملتها المحافظااةر نتي

يساة لحرأل الدولة عل  صطوير شبكة الطري الر،

.والفرعية

صااااا  القياااااام بالعدياااااد مااااان مشاااااروعات الرصاااااف 

وصطااااوير الطااااري وذلااااً وفقًااااا ل طااااة الرصااااف 

، الساااانوية، والتااااي صاااات  بكاااال أحياااااء المحافظااااة

ويااات وحساب الشاوارا األكثار احتياجًاا ووفقًاا ألول

.هذه المنا  

أيضًااااااا صاااااا  رصااااااف الطااااااري ال ارجيااااااة،  فعلاااااا  

سااااااااااااابيل المثاااااااااااااال صااااااااااااا  صطاااااااااااااوير  ريااااااااااااا  

، 2016العلماااااااين، فاااااااي ماااااااايو / وادي النطاااااااروي 

ويتضاامن المشااروا إ ااافة حااارة جدياادة، وإعااادة 

ملياوي 192إنشاء الطري  في أجازاء منا ، بتكلفاة 

جني ، ويهد  المشاروا إلا  رفاع كفااءة الطريا 

.وزيادة مستوى األماي علي 

القفففففففففففففففففففففرع والنقفففففففففففففففففففففل
"
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كمااا صاا  االنتهاااء ماان أعمااال صطااوير ورفااع كفاااءة

كيلاااومترًا بالمحافظاااة 151 اااري داخلياااة بطاااول 

ملياوي جنيا ، وصطاوير شاارا المكاس185بتكلفة 

مااان كاااوبري حااارس الحااادود حتااا  صرعاااة النوبارياااة 

ي خلف الموقف الجديد بالقبار218وصطوير شارا 

. مليوي جني 36كيلومترات، وبتكلفة 6بم وال 

صجاادر اإلشااارة إلاا  أي أ ااوال الطااري المرصااوفة 

بلاام 2020/2019بالمحافظااة خااالل العااام المااالي 

آال  كيلاااومترات، فيماااا بلااام أ اااوال الطاااري 9.3

المرصاااااوفة بالمحافظاااااة خاااااالل العاااااام الماااااالي

.آال  كيلومتر8.2نحو 2014/2013

هاااذا، وصساااتحوذ المحافظاااة علااا  مينااااءين مااان 

( الدخيلااااة-اإلسااااكندرية )مااااوانئ مصاااار الر،يسااااة 

ماااااان الصااااااادرات المصاااااارية % 43صتعاماااااال فااااااي 

فضلًا عان مطاار بار  العارب -من الواردات % 19و

الااادولي، مماااا دفاااع المحافظاااة لتنفياااذ عااادد مااان 

مشااروعات الطاارير ماان صطااوير المااوانئ، والتاارام، 

فاةر وإقامة عادد كبيار مان الكبااري باالطري الم تل

ر بهااااد  صيسااااير حركااااة النقاااال والتجااااارة، وصيسااااي

الحركاااة المرورياااة، مماااا يُساااه   فاااي دفاااع عجلاااة 

االقتصااااااااااد القاااااااااومي، وذلاااااااااً خاااااااااالل الفتااااااااارة 

فقففففففففففففد تففففففففففففم تنحيففففففففففففق ن ففففففففففففو ر (2021− 2014)

.مشروع ا33

231فيماااا جااااء قااارار ر،ااايس الجمهورياااة رقااا  ▪

بالموافقاااة علااا  اصفااااي المنحاااة : 2018لسااانة 

ياة المبسل بين حكومة جمهورياة مصار العرب

روا والوكالاااة الفرنساااية للتنمياااة بشااامي مشااا

لاامإعااادة صمهياال صاارام الرماال باإلسااكندرية بمب

.ماليين يورو8

آالف

9.3كيلددددددددددددومتر
إجمااالي أ ااوال الطااري المرصااوفة 

بالمحافظاااااة خاااااالل العاااااام الماااااالي 

2020/2019.
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إنشااااااااء جااااااارا  متعااااااادد الطوابااااااا  بمينااااااااء ▪

، يقااااام المشااااروا علاااا  مساااااحةاإلسااااكندرية

أدوار 4ألااااف متاااار مسااااطر، ويتكااااوي ماااان 15

آال  3.5ليساااع حاااوالي ( خمساااة مساااتويات)

ساااااايارة، ويسااااااه  فااااااي اسااااااتيعاب الطلااااااب 

المتزاياااااااد علااااااا  نشاااااااا، اساااااااتيراد وص ااااااازين 

الساايارات داخاال الاادا،رة الجمركيااة، مااع خدمااة 

المنطقااااااة السااااااياحية الم طاااااال إنشاااااااؤها 

مسااااااتقبال، وصبلاااااام صكلفااااااة المشااااااروا نحااااااو

.ماليين جني 407

، قاااا رات بمينااااء اإلساااكندرية6بنااااء وصورياااد ▪

قا رة 2يتمثل المشروا في بناء وصوريد عدد 

قااا رة قااوة شااد2 نًااا وعاادد 60بقااوة شااد 

 نًاااا، 40قاااا رة قاااوة شاااد 2 نًاااا وعااادد 50

.  مليوي جني 381بتكلفة 

يهااااد  المشااااروا إلاااا  رفااااع كفاااااءة األسااااطول 

البحااري وزيااادة قاادرات قطاار الساافن السااتيعاب

.الحركة المتزايدة للسفن القادمة للميناء

كبااري علوياة علا  محاور المحمودياة، 7إنشاء ▪

وكااااوبري باااار  العاااارب بمنطقااااة رأس التااااين، 

باااري وكااوبري ساايدي كرياار، صاا  صنفيااذ صلااً الك

أغساااااطس -2018سااااابتمبر )خاااااالل الفتااااارة 

حياااث يتكاااوي كاااوبري سااايدي كريااار مااان( 2020

كااااااوبري خرساااااااني لااااااربل الطرياااااا  الاااااادولي 2

، السااحلي بمحاور التعميار ومديناة بار  العاارب

مااع إنشاااء صقاااا ع حاار علااا  الطرياا  الااادولي، 

للحاااااااد مااااااان الحاااااااواد  وصحقيااااااا  السااااااايولة 

كريار المرورية، وقد بلال صكلفة كوبري سيدي

. مليوي جني 150منفردًا نحو 

إنشاااااااء كااااااوبري ميااااااداي الساااااااعة بمنطقااااااة ▪

متاااارًا 445، بطااااول 2016فكتوريااااا فااااي فبراياااار 

حااو متاارًا، بتكلفااااااة إجماليااة بلااال ن17وعاار  

.  مليوي جني 52
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والجااادير بالاااذكر أي الهيئاااة العاماااة لنقااال الركااااب

مشااروعا فااي المحافظااة 277قاماال بتنفيااذ عاادد 

بفجماالي ( 2020يونياو − 2014يولياو )خالل الفترة 

مليااااوي جنياااا ر وماااان 430.8صكلفااااة بلااااال نحااااو 

مليااوي مااوا ن ماان 2.5المقاارر أي يسااتفيد نحااو 

صلً المشروعات من خاالل التوساع فاي خادمات

النقاااااال العااااااام المتميااااااز والسااااااياحي، وإشاااااارال 

القطااااا ال ااااأل فاااي المنظوماااة وصاااوفير خدماااة 

وقااااااد صاااااا  صوريااااااد عاااااادد . ال،قااااااة لنقاااااال الركاااااااب

أصوبيسًااااا لنقاااال الركاااااب جاااازء منهااااا يعماااال 254

أصاوبيس 2أصوبيسًاا كهربا،ي اا، 15بالااز الطبيعاي، 

صااارام مكياااف، رفاااع القااادرة التعاقدياااة 2ساااياحي، 

متااارًا ساااكة صااارام 840للكهربااااء، وإحاااالل وصجدياااد 

.ةمزدوجة، صنفيذ منظومة التذاكر اإللكتروني

أيضًاااااا صااااا  فصااااال مساااااار الساااااكة الحدياااااد عااااان 

السااااياراتر ماااان خااااالل إحااااالل وصجديااااد خطااااو، 

.مليوي جني 28.5السكة الحديدية بتكلفة 

اصصااااااالًا، بلاااااام إجمااااااالي عاااااادد الكباااااااري الثابتااااااة 

كاااااوبري خاااااالل العاااااام 67والعلوياااااة والمتحركاااااة 

كاوبري خاالل 39مقارناة بعادد 2020/2019المالي 

.2014/2013العام المالي 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

39

67

2014/2013 2020/2019

ي الثابتة والعلوية والمتح ركة عدد الكبار

بالمحافظة خالل الفترة 

(2014/2013–2020/2019)

(كوبري)
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ا االتصفففففففاالت وتكنولوويففففففف

المعلومففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات

"

اصهاا ل  صتوايَ الدولة المصرية عان صنمياة محافظ

ال في م تلف المجاالت االقتصادية، وخاصة مجا

ظا  ر الاذي ح"االصصاالت وصكنولوجيا المعلومات"

باهتمااااااام الفاااااال علاااااا  كاااااال األصااااااعدة، والتااااااي 

ي اسااتعادت مصاار ماان خاللاا  مكانتهااا الدوليااة فاا

وفاي  اوء ذلاً، صا  دماج محافظاة . هذا القطاا

رى اإلسااكندرية فااي المشااروا القااومي لتطااوير قاا

قااارى 3، بفجماااالي "حيااااة كريماااة"الرياااف المصاااري 

  قرية صابعة لمركز بر  العارب، والاذي صساه46و

ا فيااااا  الشاااااركة المصااااارية لالصصااااااالت بمشااااارو

األليااا  صطااوير البنيااة التحتيااة وصوصاايل شاابكات"

".الضو،ية للقرى والمنا   الريفية

كمااااااااا عقاااااااادت وزارة االصصاااااااااالت وصكنولوجيااااااااا 

المعلوماااااات، ورشاااااة عمااااال مكثفاااااة للقياااااادات 

ة مصاار اسااتراصيجي"التنفيذيااة بالمحافظااة باساا  

، حياث"الرقمية نحو مجتماع رقماي صفااعلي وآمان

ور  صكثااف وزارة االصصاااالت الاادورات التدريبيااة و

.العمل التي صنظمها نحو التحول الرقمي

اصصااااااالًا، صسااااااتهد  صلااااااً الاااااادورات العاااااااملين 

بالمحافظاااااااة وخاصاااااااة الكاااااااوادر مااااااان قياااااااادات 

.الصف الثاني والثالث

ة هذا، وصجدر اإلشارة إل  أي محافظاة اإلساكندري

قاماال بتنفيااذ عاادد ماان المشااروعات فااي قطاااا 

تاارة االصصاااالت وصكنولوجيااا المعلومااات خااالل الف

وذلااااااااااااً لتحساااااااااااااين خااااااااااااادمات ( 2016-2021)

ينر االصصاااالت وصكنولوجيااا المعلومااات للمااوا ن

:تمثل  أبرز تلك المشروعات فيما يلي

ر  مجماااع اإلباااداا بالمنطقاااة التكنولوجياااة ببااا▪

، يهااد  المجمااع إلاا  2017العاارب فااي أكتااوبر 

صمكااااين اإلبااااداا وريااااادة األعمااااال ماااان خااااالل 

صكاااوين مجمعاااات إباااداا بشاااراكة القطااااعين 

العاام وال ااأل، بحياث يعمال كال مجماع فاي 

قطاااا عماال محاادد واعااد وذي نمااو اقتصااادي 

مرصفاااااااع، ومعتماااااااد بالدرجاااااااة األولااااااا  علااااااا  

. صكنولوجيااااااااااااا المعلومااااااااااااات واالصصاااااااااااااالت

وصبلاااااااااام التكلفااااااااااة اإلجماليااااااااااة للمشااااااااااروا 

.مليوي جني 325.8
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يهاااااد  المجماااااع إلااااا  صمكاااااين اإلباااااداا ورياااااادة 

ة األعمال من خالل صكوين مجمعات إبداا بشراك

القطااااعين العاااام وال ااااأل، بحياااث يعمااال كااال 

مجماااع فاااي قطااااا عمااال محااادد واعاااد وذي نماااو 

اقتصااادي مرصفااع، ومعتمااد بالدرجااة األولاا  علاا 

.صكنولوجيا المعلومات واالصصاالت

حيااااث ينفااااذ كاااال مجمااااع أنشااااطت  فااااي نطاااااي 

جارافاااي معاااين مماااا يعظااا  الفا،ااادة ويضااااعف 

ياااة األ ااار، ليصااابر كااال مجماااع إباااداا محركًاااا للتنم

ركات االقتصادية، ومهادًا ل فكاار اإلبداعياة والشا

وي الناجحة، ورا،دًا في خل  فارأل العمال، ولتتعاا

وصتكامااال المجمعاااات لتعظاااي  االساااتفادة مااان

ة مما الموارد المتاحة، ولتتبادل ال برات المتراكم

ز يكااااوي لاااا  بااااالم األ اااار فااااي بناااااء الثااااروات وصعزياااا

.المساواة والعدالة االجتماعية

، صااا مركاااز ال ااادمات البريدياااة بمحااارم باااً  ااااي▪

اي إنشاء مركز ال دمات البريدياة بمحارم باً  ا

ألااف مااوا ن، 70بالمحافظااة لي اادم أكثاار ماان 

.شباكًا14ويتكوي المركز من عدد 

مركاااااااز ال ااااااادمات البريدياااااااة ببشااااااااير ال يااااااار ▪

ر ، صااا  إنشااااء المركاااز فاااي ناااوفمببالمحافظاااة 

.ألف موا ن50، لي دم أكثر من 2020

مشاروعات 7أيضًا، قامل المحافظة بتنفيذ عدد 

تروناااي خاصاااة باااالتطوير التكنولاااوجي والاااربل اإللك

(.2020يونيو -2014يوليو )خالل الفترة من 

حياااث صااا  إنشااااء شااابكة المعلوماااات المركزياااة 

“Data Center“، شبكة معلوماات األحيااء، خدماة

ي، اإلنترناااال المركاااازي، مركااااز األرشاااايف اإللكتروناااا

البوابااة ، وشابكة داخلياة بالميكروفيلمايوالتو يا  

جهااااز اإللكترونياااة، شااابكة المعلوماااات الداخلياااة ب

حماياااااة أماااااالل الدولاااااة، وذلاااااً بتكلفاااااة بلاااااال

.مليوي جني 19.6
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اا نظاارًا لمااا صولياا  الدولااة ماان اهتمااام بااالم بقطاا

ة فاي الكهرباء واستمرار عمليات التنمية الشامل

ير محافظات الجمهورية كافة، والتوجيهات بتاوف

فااااءة البنياااة التحتياااة الساااليمة، وصطاااوير ورفاااع ك

بيااااة شااابكات صوزياااع الكهرباااااء بالمحافظااااتر لتل

احتياجاااااااات التطاااااااومر فاااااااي اسااااااات دام الطاقاااااااة 

قاد صا  ف. الكهربا،ية وصحقي  التنمية المساتدامة

صنفياااذ العدياااد مااان محطاااات محاااوالت الكهربااااء 

:والتي نذكر منها

إنشااااااااء محطاااااااة محاااااااوالت العلماااااااين فاااااااي ▪

ة كيلااو فولاال، بتكلفاا220، جهااد 2021ساابتمبر 

.مليوي يورو12مليوي جني  و191

، 5و3إنشااااء محطاااة محاااوالت بشااااير ال يااار ▪

كيلاااااااو فولااااااال، بتكلفاااااااة إجمالياااااااة 66جهاااااااد 

.مليوي دوالر2.9مليوي جني  و93.3

محولًاااا 84إقاماااة وصشاااايل  ال اااة موزعاااات و▪

جديدًا لمواجهة التزايد في األحمال ومعادالت

االساااتهالل، هاااذا باإل ااااافة إلااا  البااادء منااااذ 

حكا  شهر سبتمبر الما ي في إنشااء مركاز ص

ذكااااي بشااااري اإلسااااكندرية ماااان خااااالل إقامااااة

مراكااااز للااااتحك  فااااي شااااري ووساااال وغاااارب 3

اإلساااكندرية فاااي إ اااار برناااامج وزارة الكهربااااء

ذكياة والطاقة المتجاددة للتحاول للشابكات ال

.وصوفير أفضل خدمة للمشتركين

ياا  صماشاايًا مااع اصجاااه الدولااة بكاال أجهزصهااا لتطب

ام نظاااام الميكناااة فاااي شااات  المجااااالت فيُعااادم عااا

عاااام ميكناااة خااادمات الكهربااااء، وفاااي 2021/2020

ع هاااذا اإل اااار صمكنااال شاااركة اإلساااكندرية لتوزيااا

اء الكهرباء من صحقي  العديد من اإلنجاازات ساو

.في المجال الفني، أو التجاري، أو المالي

وعلياااا ، بلاااام عاااادد المحطااااات الشمسااااية ملااااً 

محطااات، وذلااً إلنتااا  الكهرباااء 6الشااركة نحااو 

ماان مصااادر الطاقااة المتجااددة مااع صقاادي  الاادع  

لمحطاات الفني للمشتركين الراغبين فاي صنفياذ ا

ف الشمسية، كما بلم عادد المحطاات فاي م تلا

. محطة57المنا   المملوكة للاير عدد 

الكهربفففففففففففففففاء والقاقفففففففففففففففة
"
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فاااااي ساااااياي متصااااال، صااااا  إنشااااااء العدياااااد مااااان 

كيلااااااو فولاااااال، 500ال طااااااو، الهوا،يااااااة جهااااااد 

-:ومن أبرزها

2019باااادر فاااي أكتااااوبر / إنشااااء خااال أبااااو قيااار ▪

ملياااااوي 84.5ملياااااوي جنيااااا  و524.4بتكلفاااااة 

.دوالر

أيضًاااااااااا، صااااااااا  صنفياااااااااذ خطاااااااااو، أخااااااااارى جهاااااااااد

:كيلو فولل، منها220

هيااة المدينااة الترفي/ صنفيااذ خاال أبااو المطااامير ▪

بتكلفااااااااااة 2020بااااااااااالعلمين فااااااااااي مااااااااااارس 

.مليوي جني 41.3

المدينااااااة الترفيهيااااااة / صنفيااااااذ خاااااال العميااااااد ▪

بتكلفااااااااااة 2019بااااااااااالعلمين فااااااااااي نااااااااااوفمبر 

.مليوي جني 31.6

ين صحسااين جااودة التاذيااة الكهربا،يااة وصحساا▪

الجهااااود وخفااااي زماااان االنقطاااااا، حيااااث صاااا  

مااااااذيًا 33إنشااااااء مااااااذيات جديااااادة بعااااادد 

اييار كيلومترًا لت فيف األحماال وص45وبطول 

أ اااااااااوال موصاااااااااالت الجهاااااااااد المااااااااان في، 

وصاييااااااااار المحاااااااااوالت ذات الفقاااااااااد العاااااااااالي 

.لمحوالت قليلة الفقد

ن جار  صنفيذ مشروا كفاءة الطاقاة المقادم ما▪

لمنطقااااااااة غاااااااارب ( (JICAالوكالااااااااة اليابانيااااااااة 

.ألف عداد ذكي300والساحل وجار  صركيب 

11.9
كمياااااااة الكهربااااااااء المساااااااتهلكة 

.2020بالمحافظة عام 

مليدددددون كيلدددددووات 

فدددددددددددي السددددددددددداعة
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د وصجاادر اإلشااارة إلاا  أي محافظااة اإلسااكندرية قاا

قاماااال بتنفيااااذ عاااادد ماااان مشااااروعات الكهرباااااء 

يمااا بالمحافظااة، صمثلاال أباارز صلااً المشااروعات ف

:يلي

، حيثمشروعًا في نقل الكهرباء11صنفيذ عدد ▪

-الوردياااي )صماال صوسااعة محطااات محااوالت 

–العامريااة –الطابيااة –باار  العاارب الصااناعية 

، وإحاالل ال طاو، الهوا،ياة(أبيس–سموحة 

والكااابالت، صعااديل مسااارات، وذلااً لمجابهااة

زيااادة األحمااال وصاذيااة منااا   االسااتثمارات

روا الجديااادة، وبلاااال التكلفاااة الكلياااة للمشااا

.  مليارات جني 7نحو 

، مشاروعات فاي صوزياع الكهربااء10صنفيذ عدد ▪

–حياااث صااا  صزوياااد ال دماااة للجامعاااة اليابانياااة 

والمنشا ت التابعاة لاوزارات ( 2-1)بشا،ر ال ير 

التمااااوين والتجااااارة الداخليااااة، الهيئااااة العامااااة

مة، كما للثروة السمكية، والقرية الذكية بال د

محولًاا 83ص  إحالل وصجديد والتوسع في عادد 

كيلااومترًا، وذلااً ل دمااة 234باام وال كااابالت 

مشااروا الجامعاااة اليابانياااة وأهاااالي المناااا   

المشااار إليهااا ومساااعدة الااوزارات والهيئااات 

ة بلاال  لتقدي  ال دمات بشكل مال،ا ، بتكلفا

.  مليوي جني 170

، 2020فااي عااام إنشاااء وصطااوير مراكااز الااتحك ▪

بهاااااااد  صحساااااااين نسااااااابة الفقاااااااد، وزياااااااادة 

، المتحصااااالت، وصسااااهيل الاااادفع اإللكترونااااي

وصالفااااااااااي مشااااااااااكالت الفااااااااااواصير وصرشاااااااااايد 

مشاروا االستهالل، وبلال التكلفة الكلياة لل

. مليوي دوالر35.2مليوي جني  و192.5حوالي 

7
مشاااروعًا لنقااال 11صكلفاااة إنشااااء 

الكهرباء ومجابهاة زياادة األحماال
وصاذياااااة مناااااا   االساااااتثمارات 

.الجديدة بالمحافظة

مليددددددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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مليااار 1.6والجاادير بالااذكر أناا  صاا  ص صاايص مبلاام 

خااالل جنياا  لتطااوير شاابكات كهرباااء اإلسااكندرية

، وذلً حرصًا عل  صقدي 2022/2021العام المالي 

افضاااااال خدمااااااة لجمهااااااور المشااااااتركينر حيااااااث 

هرباااء اسااتهدفل شااركة  اإلسااكندرية لتوزيااع الك

يطياة صطوير مراكز التحك  بالشركة بموازنة ص ط

مليااار جنيااا  خااالل العاااام القااادم، وصساااتهد  1.3

ة الشااااركة أيضًااااا صطااااويرًا شاااااملًا فااااي المنظوماااا

خليااة جهااد متوساال بلوحااات 88الكهربيااة بعاادد 

محااااول قاااادرات م تلفااااة 87التوزيااااع الر،يسااااة و

كيلااااومترًا 220وكااااابالت جهااااد متوساااال بطااااول 

وكااااااااابالت جهااااااااد ماااااااان في أر ااااااااية بطااااااااول 

كيلاااااومترًا وشااااابكة جهاااااد مااااان في هوا،ياااااة 55

كيلااااومترًا، كمااااا صسااااتهد  الشااااركة196بطااااول 

مليااااوي 150صطااااوير نظاااا  المعلومااااات بموازنااااة 

ي جنيااا  بهاااد  الحفااااب علااا  التطاااور التكنولاااوج

ر المسااتمر فااي مجااال نظاا  المعلومااات، وصيسااي

الحصول عل  ال ادمات للجمهاور، والتوساع فاي

.العدادات الذكية

هاااذا، وقاااد انعكسااال الجهاااود واإلنجاااازات التاااي 

قامااال بهاااا المحافظاااة بقطااااا الكهربااااء، حياااث 

يصاال ارصفااع عاادد المشااتركين بشاابكة الكهرباااء ل

مقاباااااال 2020مليااااااوي مشااااااترل عااااااام 2.8إلاااااا  

.مليوي مشترل2.5

.وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: المصدر

2.5

2.8

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكه ر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(مليون مشترك)
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، شااهدت اإلسااكندرية... الميففا  لففريا  ال يففاا

خااااااالل الساااااانوات األخياااااارة، صنفيااااااذ عاااااادد ماااااان 

المشاااروعات التنموياااة وال دمياااة، وخاصاااة صلاااً

مياااااااه الشاااااارب والصاااااار  "المتعلقااااااة بقطاااااااا 

ر والااااذي صهااااد  إلاااا  االلتاااازام بتطبياااا "الصااااح ي

ير أحااااد  األساااااليب التكنولوجيااااة وفقًااااا للمعاااااي

القياسااااية المصااااارية لتااااوفير ال ااااادمات بجاااااودة

. متميزة للعمالء

شاااااهدت مديناااااة اإلساااااكندرية صدشاااااين مباااااادرة 

ة مصرية قومية، مان أجال صركياب القطاع الماوفر

ة لترشاايد اسااتهالل مياااه الشاارب بماادارس إدار

المنتاااازه التعليميااااة وصعميمهااااا علاااا  مسااااتوى

مااادارس محافظاااة اإلساااكندرية، حياااث سااااهمل 

العديااااد ماااان الم سسااااات التعليميااااة ال اصااااة 

تركيااب بالمحافظااة فااي صااوفير التكاااليف الالزمااة ل

القطاااع الماااوفرة وصعميمهاااا بجمياااع المااادارس 

وذلاااااااً مااااااان خاااااااالل . الحكومياااااااة بالمحافظاااااااة

ة المساااهمة المجانيااة لشااركة مياااه اإلساااكندري

فااي صركيااب القطااع المااوفرة بالماادارس ماان أجاال

. االرصقاء ب دمة مياه الشرب بالمحافظة

ة تبنفففي اسفففتراتيجية الدولفففجااااء ذلاااً فاااي إ اااار 

للم افظفة علفم الميفا  مفا خف ل االسففتخدام

وصساااه  القطااع المااوفرة فااياألمثففل للمففواردل

إلااا  % 35صرشاايد االساااتهالل بنسااابة صصااال مااان 

ور ، حيااث يصاال اسااتهالل المياااه ماان الصاانب55%

لتارات عناد 3لتارًا بينماا ال يت طا  12مباشرة إل  

.است دام القطع الموفرة

مااة صبناال الدولااة المشااروا القااومي لتوصاايل خد

رياة الصر  الصحي إل  المناا   الريفياة بجمهو

ة مصااار العربياااة، وصتبنااا  وزارة اإلساااكاي سياسااا

إعااادة االساات دام امماان لمياااه الصاار  الصااحي،

 دامها ماان خااالل معالجتهااا  نا،ي ااا و ال ي ااا، واساات

في األغرا  الم صصاة لهاا، بادلًا مان الات لص

منهاااا كماااا كااااي يااات  ساااابقًا، مااان أجااال صعظاااي  

ذ االساااتفادة مااان الماااوارد الما،ياااة، لاااذا صااا  صنفيااا

.العديد من المشروعات في ذات الشمي

ميفففففففففففففففففا  الشففففففففففففففففففففففففففففففففر  

والصففففففففففففففففففرف الصففففففففففففف ي

"
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ظاة وصتمثل أه  المشروعات التاي صمال بالمحاف

:، فيما يلي(2021-2014)خالل الفترة 

ولاة فقاد عملال الد: فيما يتعلق بميا  الشفر 

علاا  بااذل المزيااد ماان الجهااود بهااد  صااوفير مياااه

شرب نقياة للماوا نين، ومان أجال زياادة الطاقاة

اإلنتاجيااااااااااة والت زينيااااااااااة بمحطااااااااااات وروافااااااااااع 

ين المحافظة، ورفاع الضااو، بالشابكة، وصحسا

نحففقت ال دمااة، ورفااع نصاايب الفاارد ماان المياااه، 

:  الم افظة عدد ا ما المشروعاتل ما بينها

، صاا  االنتهاااء محطااة مياااه الشاارب بالساايو ▪

مااااان أعماااااال إحاااااالل وصطاااااوير وصجدياااااد عناااااابر 

رب  لمبااات المياااه النقيااة بشااركة مياااه الشاا

طاوير محطة السيو  باإلسكندرية، حيث ص  ص

المحطااة بزيااادة عاادد الطلمبااات بهااا لتصاابر

. لمبات بدلًا من ا نتين6

ألاااف متااار 2.4الواحااادة الطلمباااةويبلااام إنتاااا  

نتاا  مكعب في السااعة لتزياد باذلً نسابة اإل

أ ااعا ، كمااا صاا  صطااوير خاازاي سااعت  3إلاا  

ة آال  متاااار لتزيااااد بااااذلً السااااعة الت زينياااا9

شوصادبيللمحطة، كذلً صا  صعميا  وصطاوير 

الترعااااة الداخليااااة للمحطااااة بطااااول كيلاااااومتر

.  صقريبًا

صنفياااااذ عااااادد مااااان خزاناااااات الميااااااه األر اااااية ▪

والعلويااة بااالحي السااادس وخطااو، التاذيااة

بتكلفااااة 2018والطاااارد الملحقااااة، فااااي يوليااااو 

.مليوي جني 144.5إجمالية 

كمااا صاا  نقاال ممخااذ مياااه باار  العاارب وخطااو، ▪

الميااااه العكااارة الناقلاااة للميااااه حتااا  محطاااة 

كيلااومترًا، وذلااً فااي 14التنقيااة بطااول حااوالي 

، بتكلفاااة إجمالياااة بلاااال نحاااو2020ديسااامبر 

.مليوي جني 500

مشروعًا مان مشاروعات ميااه 462صنفيذ عدد ▪

الشرب بالمحافظاة ل دماة الماوا نين خاالل

ل وبتكلفاة إجمالياة بلاا( 2020-2014)الفترة 

وعات مليار جني ، يستفيد من صلاً المشار1.8

.ماليين موا ن5.3نحو 
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ة وصجااادر اإلشاااارة إلااا  أي نسااابة األسااار المتصااال

بالشااااابكة العاماااااة لميااااااه الشااااارب بمحافظاااااة 

، وذلاً وفقًاا للتعاداد %99.8اإلسكندرية سجلل 

. 2017العام للسكاي واإلسكاي والمنش ت عام 

يااذ صاا  صنف: أمففا فيمففا يتعلففق بالصففرف الصفف ي

عدد من مشروعات الصر  الصحي بالمحافظاة

وقففففد تمثلفففف  أبففففرز ، (2021-2014)خااااالل الفتاااارة 

:  تلك المشروعات فيما يلي

عادم محطة المعالجة الشرقية باإلساكندرية، صُ▪

محطاااااة التنقياااااة الشااااارقية لمعالجاااااة ميااااااه 

الصر  الصحي، أحاد أها  محطاات المعالجاة 

نحااااو باإلسااااكندرية، والتااااي صسااااتقبل وصعااااالج

من مسات ر  ميااه الصار  الصاحي فاي % 40

.محافظة اإلسكندرية بالكامل

صجدر اإلشاارة إلا  أي هاذه المحطاة قطااا شاري 

وقاااااد شاااااهدت محطاااااة . ووسااااال اإلساااااكندرية

يااة علاا  التنقيااة الشاارقية عمليااات صطويريااة متتال

ماادار الساانوات الما ااية، أدت إلاا  زيااادة  اقتهااا

ألاااااف متااااار مكعاااااب فاااااي 800االساااااتيعابية إلااااا  

حااو اليااوم، كمااا صبلاام صكلفااة صوسااعات المحطااة ن

.  مليار جني 1.5

محطااااااة معالجااااااة مياااااااه الصاااااار  الصااااااحي ▪

، صااا  إنشااااء محطاااة معالجاااة ميااااه بالعامرياااة

، 2015الصااار  الصاااحي بالعامرياااة فاااي يونياااو 

ألاف 100وذلً بطاقة اساتيعابية بلاال نحاو 

متاااار مكعااااب فااااي اليااااوم، وي اااادم المشااااروا 

ألااااااف مااااااوا ن بتكلفااااااة إجماليااااااة 700نحااااااو 

.مليوي جني 531

ع أيضًاااا صااا  صنفياااذ األعماااال المدنياااة لمحطاااة رفااا

ديناة الصر  الصحي للحيين الرابع وال اامس بم

، بتكلفاااة 2017بااار  العااارب الجديااادة فاااي ماااارس 

.مليوي جني 56.3إجمالية بلال 

وفااااااي السااااااياي نفساااااا  صاااااا  صنفيااااااذ األعمااااااال 

2018الكهروميكانيكياااااة للمحطاااااة فاااااي ناااااوفمبر 

.مليوي جني 128.7بتكلفة إجمالية 
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مشااروعًا ماان مشااروعات 131كمااا صاا  صنفيااذ عاادد 

ن الصاار  الصااحي بالمحافظااة ل دمااة المااوا ني

بتكلفااااااة إجماليااااااة ( 2020-2014)خااااااالل الفتاااااارة 

مليااااااار جنياااااا ، يسااااااتفيد ماااااان صلاااااااً 1.1بلااااااال 

.ماليين موا ن5.3المشروعات نحو 

صاااا  صنفيااااذ المرحلااااة األولاااا  لمحطااااة المعالجااااة 

اقاااة الثال ياااة للصااار  الصاااحي غااارب المديناااة بط

، 2017ألااف متاار مكعااب فااي اليااوم فااي يونيااو 115

مال ويمصي ذلً في  وء حرأل الدولة عل  اساتك

منظوماااة فصاااال الصاااار  امدمااااي عاااان الصاااار  

الصااناعي، وهااي محطااة معالجااة لمياااه الصاار  

الصااااااحي  ال ي ااااااا وإعااااااادة اساااااات دامها فااااااي ري 

الية المسطحات ال ضراء، وبلال التكلفة اإلجم

.مليوي جني 232.6للمشروا نحو 

ة وصجااادر اإلشاااارة إلااا  أي نسااابة األسااار المتصااال

بالشاااابكة العامااااة للصاااار  الصااااحي بمحافظااااة

، وذلاااً وفقًاااا للتعاااداد %91.2اإلساااكندرية بلاااال 

، 2017العام للساكاي واإلساكاي والمنشا ت عاام 

، صوجيااا  2021/2020ووفقًاااا لل طاااة االساااتثمارية 

ملياااار جنيااا  لمشاااروعات خااادمات ميااااه 1.4نحاااو 

.الشرب والصر  الصحي بالمحافظة

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

11

18

2014/2013 2020/2019

عدد محطات معالجة الصرف الصحي 

بالمحافظة خالل عامي 

(2014/2013–2020/2019)

(محطة)
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