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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  لُيواك  التايدرات التدي مدري بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوم

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 تحددوم

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

دى المركدز رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدل الحدينر يتبني

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

ع بددور المواطن المصري الأي ُيَعدم 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  ذللر يحمل مركز المعلومات ودعم اتخداذ القدرار علدى عاتقد  مهمدة أن يكد

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

وقدد واكد  ذلدل . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائي  رنددامي 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 ترتي  ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداح  أفضددل فكددرة أو نمددوذ  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 ذلددل فددي  طددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصدد. تريليونددات جنيدد 

  لمشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافةر بما يستجي

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

الرئيس عبد الفتا  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

ىددددع  مصددددر العـدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

رئيس ال زراء مصطفى مدب لي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





هد ا مدا . يايقينلا، لو ت ع هِّدت مصر وتوفرت فيهدا أاوات العمدران لكاند  سدليان المددن ورئيسدة بدالا الددن

وير رفاعة رافدق اليهيداوي، الد ي ي عدد أحدد قدااة النهندة العلميدة ورائدد التند/ أودانا ب  المفكر المصري

، " ديط بداريزت ليط اإلبريز فدي تل"في مصر والعالع العربي خالل القرن التاسق عشر، في م لْف  األشهر 

عنةةدما يقةة م علةةى صةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  ا ةةت  ل م ارد ةةا والمبددزى هنددا أندد  . 1834الصدداار عددام 

.وت ظيف ا، تصب  نبرا ًا ممت قدًا، وقائدًا زاصرًا بي  بلدا  العالم

، ددنق وبعد عقوا زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكطير ما االنتصارات، ودمدت للعديد ما التحدديات

ي الحرية شع  مصر الع يع التاري،َ مرتيا خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار مد الفساا وطال  بحق  ف

ارَ ، فطدبوطنيتد ، وتارة أخرى عندما تمس  بهويت  وتحصدا 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30مد اإلقصاء، والرجعية، والفكر ال المي في 

حكدع، رئيسلدا عددلي منصدور ال/ وبعد فترة ح كع انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليدة بمناسدبة اختتدام الفتدرة الرئاسدي-م قتلا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلمات خياب  األخيدر 

المسةتقبا ي مةاإنندي لعلدى ثقدة بدنن "األمدم فدي البدد، فدي قولد  –2014يونيدو 4يوم األربعاء الموافد  

م، لكدا ، وإن كان  أرم  م نبةل بدماء األبرياء، وسماؤا تشوبها بعد  البيدول ذا ال    غدًا مشرقًا

ريددا  أر  بددالاي سددتعوا سددمراء بلددون النيددم، خنددددراء بلددون أغصددان الزيتدددون، سددماؤها دددافيةل، تبعددث ب

.النجا  واألمم، اوملا كما كان 

ة، طالد  عبد الفتا  السيسدي رئاسدة جمهوريدة مصدر العربيد/ ، مق تولِّي السيد الرئير2014يونيو 8وفي 

ل الحدد  ، ونسددت م فيدد  ب دداللبنةةاء و ننةةا الةةذ  ن لةةم بةة م  اطبلددا جمددو  المصددرييا أن ي عينددوا بقددوة 

فددرد والعدددل والعددي  الكددريع، ونتنسددع فيدد  ريددا  الحريددة وااللتددزام، ونلمددر فيدد  المسدداواة وتكدداف  ال

مددر أن فددال ي مكددا لأل. وجددوالا حقيقيتددا واسددتور حيدداة؛ ألن سددفينة الددوطا واحدددة، فدد ن نجدد  نجونددا جميعلددا

ا الشدع  يستقيع ما طرل واحد؛ كون  عقدلا اجتماعيتا بيا الدولة ممطلة في رئيسدها وم سسداتها وبدي

. م  ريتنا ال  نية المدنية ال ديثةلتنسير 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهِّ

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة اليهيداوي، رائدد التندوير فدي العصدر الحدديث، والقدول مدا)
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تدي نصدبو ومن  لل  الحيا، بدأت اروب الوطا تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديطة ال

سدتقبم، إليها جميعلا، مق إارال وا ا ما قِبم الشع  المصري بنننا جميعلا نلتزم ب ارطة طريد  لبنداء الم

ات التدددي ي  للهدددا اإلرااة والتصدددميع علدددى العمدددم، والتعددداون المنفدددت  مدددق الجميدددق؛ لت يِّدددي كدددم العقبددد

.والصعوبات؛ حتى ننعع جميعلا بطمار التنمية

جهدوا؛ ، تنافرت خاللهدا الت ققت ص ل ا إنجازات تنم ية تف ق عممر الزم سنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغدع عِ دع مدا شدهدت  ربدو  مصدر مدا جهدد تنمدوي حقيقدي فد. لتحقي  نهندة م سدتحقة لشدع  أبديّ

ت يدى جميق ربوعها، ف ن الدولة المصرية حكومة وشدعبلا ال تدزال لدديها الكطيدر مدا اليمدو  إلنجداز أكبدر ي

ة رئيسدة بيد أن للد  يتيلد  التوقد  لبرهدة؛ لنتنمدم مدا حققنداا سدويتا مدا إمداءات تنمويد. عنان السماء

.اامةخالل ه ا الفترة؛ لتكون عونلا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهنة عبر سنوات مديدة ق

ز مصدديفى مدددبولي رئددير مجلددر الددوزراء بهدد ا الشددنن، قددام مركدد/ وفددي مددوء توجيهددات السدديد الدددكتور

سددنوات المعلومددات واعددع ات ددال القددرار بتنفيدد  جهدددا بحطدديت لتوثيدد  أهددع إنجددازات الدولددة المصددرية خددالل ال

تعداون السبق المامية، فدي جميدق منداحي التنميدة وعلدى مسدتوى محاف دات الجمهوريدة كافدةل، وللد  بال

:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة م  الكتب وقد خل ط . مق م تل  الجهات والهيئات الحكومية

: قياعلددا تنمويتددا، وهددي23محدداور تنمويددة، بواقددق 5كتابلددا يسددتعر  أبددرز جهددوا الدولددة علددى مسددتوى 23▪

. رافد  والشدبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصااية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيدة، والم

.كما تع إددار تقرير لكم قيا  تنموي يستعر  الجهوا الرئيسة على مستوى المحاف ات

على مستوى كتابلا يتناول الجهوا واإلنجازات الرئيسة التي تحقق  خالل السنوات السبق المامية27▪

.قيا  تنموي الم حداة سلفلا23الدجميق المحاف ات، تبيي 

اعددات ألهددع مددا حققتدد  الدولددة علددى مسددتوى كددمّ مددا القيتل يصدديةكتابددان ي قدددِّمان دددورة إجماليددة ▪

. التنموية والم حاف ات، بالتركيز على م شرات األااء الرئيسة

ا الدولةةةة المصةةةرية الق يةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع حاضةةةر وفدددي هددد ا المقدددام، كدددان لزاملدددا عليندددا أن ن  كدددد أن 

لى أكطر ، ي  لل  اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان، وال ي ينيوي عومستقبل ا وفق ن ج تنم   صاما

اء، بمددا فددي للدد  الحدد  فددي الحيدداة اون تمييددز، وحقددو  اليفددم، والحدد  فددي البدد )حقعددا لإلنسددانية 13مددا 

هددا تلدد  الحقددو  التددي تسددتند إلي(. وحقددو  األشدد اد لوي الهمددع اون تمييددز، وحمايددة الحيدداة ال ادددة

التدي ت مطِّدم اعدوة عالميدة للعمدم مدا أجدم " 2030أهددال التنميدة المسدتدامة "األهدال اإلنمائية األمميدة 

رجمتهدا القناء على الفقر، وحماية كوك  األر ، وممان تمت دق جميدق األفدراا بالسدالم واالزاهدار، تمد  ت

.هدفلا أمميتا تلتزم مصر بها جميعلا17جميعلا في 

، ورؤيتهددا 2014اتصدداللا، قامدد  الدولددة المصددرية بترجمددة هدد ا الحقددو  فددي اسددتورها الددوطني الصدداار عددام 

ميددة ، والتددي تعكددر ال يددة االسددتراتيجية طويلددة المدددى؛ لتحقيدد  مبددااس وأهدددال التن2030المسددتقبلية 

  عملهدا، وفدي سدبيم تنفيد  تلد  الرؤيدة، أطلقد  الحكومدة المصدرية برندام. المستدامة في كم المجاالت

دع   صتامًةةا، تظةةا الةة. ؛ ليكددون إطددارلا تنفيدد يتا لجهددوا مصددر التنمويددة"مصددر تنيلدد "الدد ي يحمددم عنددوان 

.ممتد ، والعما ي دوـ األما لي م أفضا، وغد أكثر ازد ارًا ل  ننا ال بيب
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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



دمياط في أرقام

كيلدومتراتر وتنقسدددددم المحافـدددددة  لدى 910.3تبلدغ المساحددة الكليددددددة للمحافـدددددة 

قريةر ويبلغ  جمالي عددد 33وحدة محلية قروية تتبعها 47مدنر وتضم 10مراكزر و5

ل الزيدددادة الطبيعيددددة 1.6سدددكان المحافـدددة نحدددو  مليدددون نسدددمةر كمدددا يبلدددغ معددددي

.لكل ألف نسمة11.8للمحافـة 

متها ر واألحأيدةر صناعة األثاثر واأللبان: تتميز محافـة دمياط بالصناعات الحرفيةر وفي مقدِّ

اكر والحلويدداتر كمددا توجددد بهددا صددناعات كبددرا كددالازل والنسدديير واأللبددانر وتعليدد  األسددم

وتُعدددم مدينددة . والزيددوتر والصددابونر والخشدد  المضدداوطر ومضددارب األرزر ومطدداحن القمددح

ناعة دمياط لألثاث أحد المشروعات التنموية بالادة األهميدةر والتدي ستسدهم فدي تعميد  صد

. األثاثر وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام المنتي الدمياطي

ل نسددبة كبيددرة مدد ن  جمددالي ومددن الجدددير بالددأكر أن المحافـددة تمتلددل أسددطوًلا للصدديد يشددكِّ

.أسطول الصيد على مستوا الجمهوريةر كما توجد بها ترسانة لبناء السفن

"



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

معدل البطالة
سنة( 15-64)

20.8%

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

110.2
آالف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافـة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

11.8 48.7%
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدي
2020عام 

910.3
كيلومترات مربعة

1.6
مليون نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

%73.5

من  جمالي مساحة المحافـة
2020/ 2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

%40.4

المساحة الكلية

420.0

عدد المشتالين
(سنة فأكثر15)

ألف مشتال



أبرز مؤىرات المحافـة

ة عدددا المشدددتركيا فددي البددداز اليبيعددي بنهايددد

.2020عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

1.1جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
مشددددددددددروعلا بقيددددددددددا  المددددددددددوارا 20تكلفددددددددددة 

المائيدددددددة والدددددددري بالمحاف دددددددة فدددددددي الفتدددددددرة 

(.2020يونيو –2014يوليو )

887.9
مدرسة بالمحاف دة 141تكلفة إنشاء وتيوير 

(.2021-2014)خالل الفترة 

1.3
عددددددددددا المنشدددددددددلت الصدددددددددناعية الم سدددددددددجلة 

.2020بالمحاف ة عام 

391
إجمدددددالي عددددددا البياقدددددات التموينيدددددة ال كيدددددة 

.2020المنصرفة بالمحاف ة حتى عام 

ألدد  44.4إجمددالي تكلفددة مددا تددع دددرف  لعدددا 

ة برندددام  تكافدددم وكرامدددمسدددتفيد مدددا برندددام  

.2020/2019لعام محاف ة بال

201.6

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

بطاقدددددددددددددددددددددددددددددة

208.7 789
رب تكلفة إنشاء وتوسعة محيدات ميداا الشد

والصدددرل الصدددحي بالمحاف دددة خدددالل الفتدددرة

(2014-2020.)

مليددددددون

جنيددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

آالف

منشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأة

آالف

وحدة سدكنية

ياقدة تكلفة إنشاء محية للحاويات بدمياط ب

.2019مالييا حاوية في ايسمبر 4.5

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددارات4.5

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تحـى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بد  وتدوفير احتياجاتد  األساسدية باهتمدام بدالغ مدن ق

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

.تحقي  ذلل



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددون54.2

جنيدددددددددددد 

دم  تكلفددددة تيددددوير المركددددز اإلقليمددددي لبندددد  الدددد

.ومشتقات البالزما بالمحاف ة

3
اف دة عدا األطباء البشرييا والصياالة بالمح

.2020بحلول عام 

59.5%
نسدددددبة اإلندددددات المتددددددربات بمراكدددددز التددددددري 

.2021/2020المهني بالمحاف ة خالل عام 

مدرسددددددة1017

عددددددددا مددددددددارس التعلددددددديع قبدددددددم الجددددددددامعي 

.2021/2020بالمحاف ة عام 

مليددددددون150

جنيدددددددددددد 

تكلفددددددة إنشدددددداء كليددددددة الحاسددددددبات والدددددد كاء 

.االديناعي بجامعة امياط

آالف طبيدددددددددددددددددددد 

وصدددددددددددددددددددددددددددددديدلي

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددددة35

عدددددددددا المكتبدددددددددات العامددددددددة والمت صصدددددددددة 

.2019والجامعية والمعاهد بالمحاف ة عام 
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ح ددى قيددا  الصددحة بنصددي  كبيددر مددا اهتمددام

الدولدددددة المصدددددرية، حيدددددث حردددددد  الدولدددددة علدددددى 

يددة التيددوير فددي اتجدداهيا، األول إعددااة تنهيددم البن

وير فددي التحتيددة الصددحية وتيويرهددا لتواكدد  التيدد

ي أااء ال دمة المقدمة كمن ومة التنميا الصح

الشددامم الجديدددة، واالتجدداا الطدداني إطددال  حزمددة

 دمدة ما اإلدالحات الصحية لإلسدرا  بتدوفير ال

لكددددم المددددواطنيا مددددق مددددرورة تيبيدددد  معددددايير 

توى الجددواة المتعبعددة عالميتددا لتحقيدد  أعلددى مسدد

. ما رما المواطنيا

وتماشيلا مدق للد  فقدد شددات المحاف دة علدى

رأة مرورة االهتمام بالبرام  الصحية، ودحة الم

نداء واليفم، والصحة اإلنجابية، ولل  ما خالل ب

وتيدددددوير وتجهيدددددز عددددددة مستشدددددفيات بنحددددددت 

األجهدددزة، وتيدددوير العديدددد مدددا المراكدددز الصدددحية 

هدو  وتنفي  العديد ما المبداارات الرئاسدية للن

. بال دمات الصحية المقدمة للمواطنيا

تددع تنفيدد  عدددا مددا مشددروعات القيددا  الصددحي 

يونيددددو -2014يوليددددو )بالمحاف ددددة خددددالل الفتددددرة 

مليون جني ؛ حيدث 235، بتكلفة بلب  نحو (2020

عملدددددد  المحاف ددددددة علددددددى إنشدددددداء عدددددددا مددددددا 

المستشدددددددددفيات الجديددددددددددة وتيدددددددددوير بعددددددددد  

يدة، المستشفيات األخرى بنحددت المعددات اليب

:ومنها

تيددوير مستشددفى طددوارس كفددر سددعد؛ حيددث▪

سددريرلا م قسعددمة 59تبلددط طاقددة المستشددفى 

، سريددددددددرلا لإلقامددة بالقسدددددع الداخلدددددي38إلدددى 

أسِدددددددرعة 10سدددددددريرلا للعنايدددددددة المركدددددددزة، و11و

غرفدددددددددة عمليدددددددددات كبدددددددددرى 2لالسدددددددددتقبال، و

ة بملحقاتهدددا مدددا الت ددددير واإلفاقدددة، باإلمددداف

ع لقسع متكامم لألشعة والمعمدم والتعقدي

مليدون 26.5والمبسلة، وبلب  التكلفدة نحدو 

جنيددددددددددد ، فندددددددددددللا عدددددددددددا دددددددددددديانة وتدددددددددددرميع 

بلبد  مستشفى كفر سعد المركزي، بتكلفة

.مالييا جني 4.9

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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دددديانة وتدددرميع مستشدددفى حميدددات اميدددداط،▪

.مليون جني 1.6بتكلفة بلب  

لفدة تيوير مستشفى ددر اميداط العدام، بتك▪

.أل  جني 773.9بلب  

فدة بلبد  ديانة مستشفى كفر البيدي،، بتكل▪

ألدددد  جنيدددد ، كمددددا تددددع افتتددددا  قسددددمي 865.8

ى، العمليددددات والعنايددددة المركددددزة بالمستشددددف

ط تكلفدة باإلمافة إلى بن  الدم الت زيني، وتبلد

.مليون جني 2المشرو  نحو 

إلددى جاندد  الجهددوا السددابقة، فقددد قامدد  الدولددة

بت صددديط قيدددق أرا ِ مجانيدددة لصدددال  قيدددا 

: الصحة بالمحاف ة، ومنها

2016لسدددددنة 119قدددددرار رئدددددير الدددددوزراء رقدددددع ▪

ة بت صيط قيعة أر  خلد  اإلاارة الصدحي

محاف ددة اميدداط لصددال  -بمركددز كفددر سددعد 

ااة الهيئة العامة للتدنميا الصدحي؛ إلقامدة عيد

تددددنميا دددددحي شدددداملة عليهددددا بمركددددز الزرقددددا 

.بمحاف ة امياط

2015لسددددنة 2970قددددرار رئددددير الددددوزراء رقددددع ▪

بت صددددديط قيعتدددددي أر  لصدددددال  مديريدددددة 

الصددددحة بمحاف ددددة اميدددداط؛ إلنشدددداء وحدددددة 

للعددددالش اإلشددددعاعي، ومبنددددى عيددددااات خارجيددددة 

.ومعامم وعالش كيماوي خارجي

2.8
3.0

2014 2019

.وزارة الصحة والسكان: المصدر

يين والصيادلة خالل عامي عدد األطباء البشر
2019و2014

(ألف طبي  وصيدلي)
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لي ه ا إلى جان  االهتمام بمرمى النمور العن

": عدالش مرمدى مدمور العندالت"وإطال  مباارة 

والتددي تهدددل إلددى عددالش مددر  مددمور العنددالت، 

.لألطفال حديطي الوالاة

وفي مجال تحسيا دحة المدرأة، كاند  مدا أهدع 

المبددداارات فدددي هددد ا المجدددال، المبددداارة الرئاسدددية 

ا لددعع دددحة المددرأة المصددرية، والتددي تددع إطالقهدد

مددددددددما فعاليددددددددات مبدددددددداارة2019فددددددددي يوليددددددددو 

مليددددون دددددحة؛ وتهدددددل إلددددى تقددددديع خدمددددة 100

همية الكش  المبكر عا أورام الطدي، والتوعية بن

ا الفحدط الدددوري للطددي، إمددافة إلدى الكشدد  عدد

األمددددددرا  غيددددددر السددددددارية والصددددددحة اإلنجابيددددددة 

للسدددديدات، فنددددللا عددددا تقددددديع العددددالش بنحدددددت 

. بروتوكوالت العالش العالمية بالمجان

 دة وتنف  المباارة على ثالت مراحم، وتدنتى محاف

اميدداط مددما محاف ددات المرحلددة األولددى والتددي 

لفيوم ا–البحيرة –بورسعيد –اإلسكندرية )تنع 

–اء جنوب سين-ميرو  –القليوبية –وأسيوط –

(. امياط

إمددددافة إلددددى مددددا سددددب  فقددددد أولدددد  المحاف ددددة 

اهتمامددددددا كبيددددددرلا برفددددددق الددددددوعي الصددددددحي لدددددددى 

.المواطنيا للتعامم مق فيروس كورونا

35

37

2014 2019

(منشأة)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر

ة خالل عدد المنشآت الصحية بأسري
2019و2014عامي 
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ط حملة توعيدة لصدحة اميدا"حيث أطلق  مباارة 

، والتدددي"بمنيقددة المعددديات وسددو  عزبددة البددرش

نيا اسددتهدف  تقددديع التوعيددة الصددحية للمددواط

ندة بمنيق  المعدِّيات، والسدو  العمدومي، بمدي

يدددة عزبددد  البدددرش، وكيفيدددة اتبدددا  اإلجدددراءات االحتراز

ف  والوقائية لفيروس كورونا، بما يسهع في خ

.معدل اإلدابات بالفيروس

وختاملددا، وفددي مددوء ات ددال الدولددة خيددوات جددااة 

  لتيبيدد  معددايير سددالمة المرمددى، فقددد أطلقدد

الدولددددددة مبدددددداارة تجميددددددق وتصددددددنيق مشددددددتقات 

؛ وللددد  ببدددر  تدددنميا األاويدددة شدددديدة"البالزمدددا

عالش التعقيد، حيث تسهع مشتقات البالزما في

الفشددددم الكبدددددي، : العديددددد مددددا األمددددرا ، مطددددم

واألورام، والرعايددددة الحرجددددة، والمناعددددة وسددددرطان 

وفددددي هدددد ا اإلطددددار تددددع التيددددوير الشددددامم . الدددددم

قات المركز اإلقليمي لبن  الددم ومشدت"لمشرو  

؛ ليتناسدددد  مددددق المعددددايير "البالزمددددا فددددي اميدددداط

زمددا، الدوليدة ل ددمات بندول الددم ومشدتقات البال

.مليون جني 54.2ولل  بتكلفة قدر ها 

وقدددد انعكسددد  جهدددوا الدولدددة خدددالل السدددنوات 

السدددددبق المامدددددية علدددددى أااء من ومدددددة قيدددددا  

ي الصحة في المحاف ة، حيث شهدت ارتفاعلدا فد

أعددداا المنشددلت الصددحية، وعدددا األسددرة، وأعددداا 

االت المستفيديا ما التنميا الصحي، وعدا الحد

.التي تع عالجها على نفقة الدولة

46.7

71.5

2014 2020

عدد الحاالت التي تم عالجها على نفقة الدولة خالل
2020و2014عامي 

(ألف حالة)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر
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التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"

علددددى مدددددار السددددنوات السددددبق المامددددية، نالدددد  

الدولدة العملية التعليمية اهتماملا كبيرلا ما قبدم

المصددددددرية، حيددددددث قامدددددد  ببندددددداء العديددددددد مددددددا 

المدارس، وإحالل وتجديد عدا كبير ما المدارس

  بم تل  مدن وقرى المحاف ة، ولل  لت فدي

. ليميةكطافة الفصول واالرتقاء بالمن ومة التع

وفدي هدد ا اإلطددار، قامدد  المحاف ددة بالعمددم عددا 

وقددد كطدد  علددى ملدد  التعلدديع األساسددي والفنددي،

انعكدددددر للددددد  علدددددى تراجدددددق كطافدددددة الفصدددددول، 

واننددددمام مدينددددة اميدددداط كعنددددو فددددي الشددددبكة 

الدوليددددددة لمدددددددن الددددددتعلع التابعددددددة لليونسددددددكو، 

وحصدددددددولها علدددددددى جدددددددائزة اليونسدددددددكو للمددددددددن 

، كمددا تصدددرت المحاف ددة 2021التعليميددة لعددام 

محاف دددات الجمهوريدددة فدددي تسدددجيم م شدددرات 

شددرية إيجابيددة فددي التعلدديع فددي اليددم التنميددة الب

، فقددد شددهدت المحاف ددة العديددد مددا 2017عددام 

يع المشروعات الهاافة إلى تحسيا جدواة التعلد

".المدارس اليابانية"بها؛ حيث تع إنشاء 
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ة تعمدددم المددددارس اليابانيدددة علدددى بنددداء ش صدددي

  عدا اليفم وتنمية الشعور باالنتماء لدي  وللد

اركة طري  تيبي  طدر  تددرير م تلفدة والمشد

درسدة في األنشية اليالبية، وقد تدع افتتدا  الم

.2018في سبتمبر 

اسدددددتكماللا لجهدددددوا الدولدددددة لالرتقددددداء بالعمليدددددة

يدددددة، التعليميدددددة، والقنددددداء علدددددى الكطافدددددة اليالب

وير قامددد  هيئدددة األبنيدددة التعليميدددة ب نشددداء وتيددد

مليددددون 887.9مدرسدددة، بتكلفددددة قددددرها 141نحدددو 

(. 2021–2014)جني  ولل  خالل الفترة 

كما شهدت المحاف ة تيوير عددا مدا مددارس 

اط، المدرسة الرسمية للبدات بددمي: اللبات مطم

حسدد  "ماليدديا جنيدد ، ومدرسددة 6بتكلفددة قدددرها 

مليددون 1.2بتكلفدد  قدددرها " هللا الكفددراوي للبددات

اميدددددداط الجديدددددددة التجريبيددددددة "جنيدددددد ، ومدرسددددددة 

ا ، فدددي اميددداط الجديددددة، بتكلفدددة قددددره"المتميدددزة

.مليون جني 13.6

والفندي واستكماللا للنهو  بدالتعليع األساسدي

فقددددد قامدددد  المحاف ددددة ب نشدددداء العديددددد مددددا 

المددددددددددارس السدددددددددتيعاب الكطافدددددددددة اليالبيدددددددددة 

:بالمحاف ة، ما بينها

مركدز مدرسة عاط  سليع االبتدائيدة بنديا فدي▪

.مالييا جني 4.9كفر البيي،، بتكلفة 

مركدز مدرسة عاط  سليع االبتدائية بندات فدي▪

.مالييا جني 5.5كفر البيي،، بتكلفة 

مدرسدددة الشدددهيد مرعدددي اإلعداايدددة فدددي مديندددة ▪

. مالييا جني 3.5الرومة، بتكلفة 

ندددة مدرسددة إبددراهيع سدددويلع االبتدائيددة فددي مدي▪

.مالييا جني 3.7السرو، بتكلفة 

ي فدي مدرسة السيدة عائشة للتعليع األساس▪

.مالييا جني 3.4امياط الجديدة، بتكلفة 

مدرسة محمدد عبدد العزيدز رمدوان الطانويدة فدي▪

.مليون جني 2.7مي  أبو غال ، بتكلفة 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافـة دمياط  | 17

ز االبتدائيددددة فددددي مركددددفارسددددكورمدرسددددة  بنددددي ▪

.مالييا جني 3.8، بتكلفة فارسكور

مدرسدددة السددديدة خديجدددة تعلددديع أساسدددي فدددي▪

.مالييا جني 7.5امياط الجديدة، بتكلفة 

، كورفارسمدرسة كفر العرب الطانوية في مركز ▪

.مالييا جني 4.1بتكلفة 

، مدرسدددة أم الرمدددا الطانويدددة فدددي كفدددر البيدددي،▪

.مالييا جني 3.4بتكلفة 

كمدددا قامددد  المحاف دددة بتيدددوير وتجديدددد العديدددد

مدددا مددددارس التعلددديع األساسدددي والفندددي، وللددد 

لددى لرفددق كفدداءة العمليددة التعليميددة والقندداء ع

ر مدددارس رأس البدد: ظدداهرة الفتددرتيا، ي دد كر منهددا

ي، شدديا الطانويددة البحريددة، النصددر االبتدائيددة، الشدد

ة الدر االبتدائية، الشهيد مصيفى يوس ، شجر

وليدد مدا التجريبية، السااات االبتدائية، خالد با ال

ة، الرومدددة إلدددى ثدددانوي، ال ياطدددة الطانويدددة الجديدددد

ليددددة بنددددات الشدددداطئ االبتدائيددددة، السددددعيدية القب

يا، النيدم االبتدائية، المدرسة الطانوية الزخرفية بند

ويدددة االبتدائيدددة الجديددددة، المدرسدددة التجاريدددة الطان

.ائيةالمشتركة، والفارو  عمر با ال ياب االبتد

مددا جاندد   خددر، وتماشدديلا مددق توجدد  الدولددة نحدددو 

ة التحول الرقمي وسدعيها نحدو تيدوير المن ومد

التعليميددددة فددددي مصددددر، بمددددا يسددددهع فددددي تنهيددددم 

، اليددالب ليتواكدد  مددق متيلبددات سددو  العمددم

ث امتد مشرو  التابل  إلدى محاف دة اميداط؛ حيد

ات تسعى المحاف ة إلى االسدتفااة مدا اإلمكاند

فددي التددي تتيحهددا المن ومددة التعليميددة الجديدددة

والجدددددير بالدددد كر أن . تنميددددة المهددددارات العلميددددة

المحاف دددددددة تعمدددددددم علدددددددى تجهيدددددددز المددددددددارس 

رقمددي، بالسددبورات ال كيددة السددتقبال المحتددوى ال

وتمدددد  برمجددددة التابلدددد  بصددددورة موحدددددة سددددواء 

.لليال  أو المعلع

وعلدددى إثدددر السدددال  لكدددرا، فقدددد انعكسددد  هددد ا 

ع المشروعات والجهوا على طالب مرحلة التعلي

األساسدددي والفنددددي بالمحاف دددة، حيددددث تراجعدددد 

تدائية نس  التسرب ما التعليع في المرحلة االب

مقابدددم 2020/2019فدددي عدددام % 0.25لتصدددم إلدددى 

.2014/2013عام % 0.70
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هددددد ا باإلمدددددافة الدددددى ارتفدددددا  أعدددددداا المددددددارس 

ال يشدددددمم التعلددددديع)بدددددالتعليع قبدددددم الجدددددامعي 

مدرسة للعدام الدراسدي 1017ليصم إلى ( األزهري

 الل فصددددددم 9.3ب جمددددددالي فصددددددول 2021/2020

 الل فصددددم 8.0مدرسددددة ب جمددددالي 854مقابددددم 

.  2014/2013للعام الدراسي 

لديعوالتعوفي إطار جهدوا وزارة التربيدة والتعلديع 

الفندددددي لتنهيدددددم المعلمددددديا واسدددددتحدات  ليدددددات 

التددددري  والتيدددوير علدددى أحددددت المهدددارات، فقدددد، 

يدددة عقددددت إاارة ال ددددمات التربويدددة بمديريدددة الترب

يددة والتعلدديع بالمحاف ددة ورل عمددم لرفددق التنم

ام المهنية لموجِّهي ال دمات التعليميدة خدالل عد

؛ بهددددل التنميدددة المهنيدددة للمعلمددديا إلدددى2020

زيااة ما لدى المعلميا والموجهيا مدا معدارل 

ومفاهيع ومهدارات وتحسدينها، فدي مجدال عملد  

 ، ومس وليات  المهنية خادة فدي مدااة ت صصد

وتهيدددددددئ بدددددددرام  التنميدددددددة المهنيدددددددة ال دددددددرول 

ا واألنشية المالئمة، لتوجيههع لدرجة عالية مد

اإلتقان العلمي

قدد وعلى دعيد المن ومة التعليمية الجديدة، ف

قامددددد  مديريدددددة التعلددددديع بالمحاف دددددة بتددددددري  

المعلمددددديا علدددددى من ومدددددة التعلددددديع الجديددددددة 

عدداون مددق للصدد  الرابددق االبتدددائي، والتددي تددتع بالت

ديدددة شددركة ايسددكفري للتعريدد  بالمفدداهيع الج

.اتو ليات التعلع الرقمي في العلوم والريامي

3.54

1.13

2014/2013 2020/2019

نسبة التسرب للمرحلة اإلعدادية خالل عامي 
(2014/2013–2020/2019)

(ألف حالة)

.وزارة التربية والتعليع والتعليع الفني: المصدر

)%(
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تحددددرد الدولددددة علددددى إعددددداا خددددريجيا متميددددزيا 

قددددااريا علددددى المنافسددددة فددددي م تلدددد  مجدددداالت 

العلدددددوم الحديطدددددة ومدددددزوايا بنسدددددر المعرفدددددة 

بددة والمهددارات طبقلددا للمعددايير األكاايميددة؛ لمواك

كدواار احتياجات البيئة المحلية والعالمية وتنهيم

قدددداارة علددددى البحددددث العلمددددي والتيددددوير، وتددددوفير

ال دددددمات المجتمعيددددة، وفددددي إطددددار للدددد  أولدددد  

محاف دددددة اميددددداط االهتمدددددام بدددددالتعليع العدددددالي 

.والبحث العلمي

وعليدد ، فقددد د ددنِّف  جامعددة اميدداط مددا مددما

جامعدددددات مصدددددرية طبقلدددددا لتصدددددني  10أفندددددم 

Nature Index، حيددددث حصددددل  الجامعددددة علددددى

يٌقيِّع و. المرتبة التاسعة بيا الجامعات المصرية

م رجات البحوت العلميدة،  Nature Indexم شر

2019ايسدمبر 1التي تع نشدرها خدالل الفتدرة مدا 

:، ولل  في المجاالت اآلتية2020نوفمبر 30حتى 

لددوم علددوم الحيدداة، العلددوم الفيزيائيددة، الكيميدداء، ع

.األر  والبيئة

التعلةةةةيم العةةةةالي والب ةةةةث

العلمي

"
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ويددنتي هددد ا النجدددا  نتيجددة الجهدددوا المب ولدددة مدددا

ق قبم المحاف ة ورئاسة الجامعة، حيث تع ومد

خيدددة وامدددحة األهددددال لددددعع وتيدددوير البحدددث 

.العلمي وتحسيا م رجات  في كم المجاالت

لي والواقق أن جهوا الدولدة لتيدوير التعلديع العدا

  بالمحاف ددة وتيددوير قدددرات أبنائهددا بمددا يتواكدد

ي مق احتياجات سو  العمم والمعايير الدولية ف

التعلدددديع والبحددددث العلمددددي، ت رجمدددد  علددددى أر  

الواقدددددددق وظهدددددددرت  ثارهدددددددا فدددددددي العديدددددددد مدددددددا 

يمية المشروعات على م تل  المستويات التعل

وخادة الجامعية، عبدر عددا مدا مشدروعات اعدع 

كليددات البنيددة التحتيددة للتعلدديع الجددامعي، وإنشدداء

جديددددة بالمحاف دددة بمجددداالت متنوعدددة لدددع تكدددا

موجددددواة مددددا قبددددم، وكدددد ل  مشددددروعات لدددددعع 

ر البحث العلمي، وكدان مدا أبدرز مشدروعات تيدوي

:التعليع العالي بالمحاف ة، ما يلي

إنشدددداء كليددددة حقددددو  بجامعددددة اميدددداط، حيددددث ▪

يهدددددل المشدددددرو  إلدددددى إعدددددداا خدددددريجيا لوي 

كفددداءة عاليدددة للعمدددم فدددي م تلددد  المجددداالت 

القانونيددددة والمحامدددداة والتحكدددديع، والنهددددو  

بنعبدددددددداء الوظددددددددائ  القنددددددددائية الم تلفددددددددة، 

ث باإلمددافة إلددى تيددوير ن ددع الدراسددة والبحدد

القدددددددانوني وفددددددد  أحددددددددت الدددددددن ع العالميدددددددة 

المقارندددددددددة، ورفدددددددددق مسدددددددددتوى الليسدددددددددانر 

والدراسدددددددددات العليدددددددددا، وتقدددددددددديع ال ددددددددددمات 

ري  االستشدددارية، وال بدددرات القانونيدددة، والتدددد

القدددددانوني والقندددددائي، علدددددى نحدددددو يسدددددتجي  

لحاجددددددات الددددددبالا فددددددي التنميددددددة االقتصددددددااية 

.واالجتماعية وغيرها

ع إنشاء كلية تمري  بجامعة اميداط، حيدث تد▪

ات إنشددداء كليدددة التمدددري  لتصدددب  إحددددى كليددد

جامعددة اميدداط بمدينددة اميدداط الجديدددة التددي 

لسدددنة 665أ نشدددئ  بدددالقرار الجمهدددوري رقدددع 

، ويهددددل المشدددرو  إلدددى إعدددداا خدددريجيا 2018

لوي كفدداءة عاليددة فددي المجتمددق قددااريا علددى

المنافسددددددة فددددددي م تلددددددد  مجدددددداالت علدددددددوم 

ة التمري  الحديطة ومزوايا بنسدر المعرفد

.والمهارات طبقلا للمعايير األكاايمية
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إنشدددداء كليددددة  ثددددار بجامعددددة اميدددداط، يهدددددل ▪

ة المشرو  إلى إعداا خريجيا لوي كفاءة عاليد

اار في مجدال تدرميع ودديانة اآلثدار، وت دري  كدو

اعدم بمستوى تنافسي مميز لإلسهام بددور ف

رية في حفظ وديانة اآلثار، وإاارة المواقق األث

.والتراثية، وإاارة المتاح  في مصر

ي إنشدداء كليددة الحاسددبات والدد كاء االددديناع▪

ام بجامعددة اميدداط، تددع افتتددا  الكليددة فددي العدد

وإمددددددددافتها لكليددددددددات 2020/2019الدراسددددددددي 

جامعددة اميدداط، وللدد  فددي إطددار جهددوا الدولددة 

ء المتعددددداة لتدددددوفير كددددم الت صصدددددات ألبندددددا

المحاف دددة وتقليدددم االغتدددراب، وي عدددد  الهددددل

كاء األساسي ما إنشاء كلية الحاسدبات والد 

ليع االديناعي هو البحث عا الريااة في التع

لمي والبحث العلمي، واالرتقاء بالمستوي الع

يدا في مجاالت علوم الحاس  ون ع وتكنولوج

المعلومددددات، وتبلددددط تكلفددددة المشددددرو  نحددددو 

.مليون جني 150

ة علدى ولع تقتصر ثمار الجهدوا التدي بد لتها الدولد

إنشددددداء كليدددددات جديددددددة ااخدددددم جامعدددددة اميددددداط 

فحسدددد ، بددددم امتددددد ليشددددمم أنشددددية إنتاجيددددة 

وخدمية، منها إنشداء مستشدفى جامعدة اميداط

بنيددة التعليمددي ومستشددفى اليلبددة، ومشددرو  ال

عدة، التحتية، ومشرو  مبندى اإلاارة العامدة للجام

مبددددانا إااريددددة لكليددددات 4ومشددددرو  إنشدددداء عدددددا 

الجامعددددة، باإلمددددافة إلددددى مشددددرو  مركددددز تددددرميع 

.بكلية اآلثار

إلدددى جانددد  للددد ، فقدددد تدددع االنتهددداء مدددا إنشددداء 

مجمددددددق المعامددددددم المركزيددددددة وتجهيددددددز مجمددددددق 

، الفصول الدراسدية، ورفدق كفداءة سدور الجامعدة

ة ويددتع تنفيدد  أعمددال اإلنشدداءات بمشددرو  جامعدد

.امياط الجديدة

يددددنتي للدددد  فددددي إطددددار سياسددددة الدولددددة للتيددددوير

الشدامم لمن ومددة التعلديع العددالي مدما خيددة

، وللددد  علددددى 2030التنميدددة المسدددتدامة للدولدددة 

مسددددددددتوى الجامعددددددددات الحكوميددددددددة، واألهليددددددددة، 

وال اددددددددة، والتكنولوجيدددددددة، والمعاهدددددددد العليدددددددا 

وكددد ل  المراكدددز والمعاهدددد البحطيدددة، إمدددافة إلدددى

.أفر  الجامعات الدولية بمصر
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الم  دتط بدالتعليع QSأعلا التصني  البريياني

عددددددددا إاراش جامعددددددددة اميدددددددداط فددددددددي تصددددددددنيفها

"QS Arab Region University Rankings 2022" 

وألول مدددرة، حيدددث جددداءت جامعدددة اميددداط مدددما 

جامعددة علددى مسدددتوى 180-151شددريحة أفنددم 

وهدد ا هددي المددرة األولددى التددي . الجامعددات العربيددة

ير تدخم فيها جامعة امياط ه ا التصني  الشده

والمعتمدددددد مدددددا قبدددددم الم سسدددددات العلميدددددة 

داة والمراكز البحطية، وال ي يسدتند علدى أطدر محد

ومعددددددايير مدروسددددددة بدقددددددة متبعددددددة فددددددي أرقددددددى 

زخع فدي م سسات التعليع العالي، والتي تتميز بد

تمدد إنتاجها البحطي والمعرفدي المتقددم، حيدث يع

تنوعدة التصني  الميوعر سدنويلا علدى م شدرات م

تكشددددددد  مددددددددى إلمدددددددام الجامعدددددددات بالعمليدددددددة 

امعة وقد جاءت ج. التعليمية وتنثيرها بالمجتمق

جامعدة عربيدة مشداركة، 80امياط مما أفندم 

محليتددا مددا بدديا 21كمددا حققدد  الجامعددة المركددز 

كمددا حققدد  الجامعددة . جامعددة مصددرية مدرجددة31

:المراكددددددددز التاليددددددددة بدددددددديا الجامعددددددددات العربيددددددددة

فدددددددددي معيدددددددددار االستشدددددددددهاايات 79المركدددددددددز ▪

.المرجعية

فددددي معددددايير السددددمعة األكاايميددددة 51المركددددز ▪

.والتوظيفية

.ما حيث التنثير اإللكتروني101المركز ▪

مركددزلا 258وختاملددا، تقدددم تصددني  جامعددة اميدداط 

لترتيد  ”webmetrics“بتصني  الوي  ماتريكر 

مقارندة بيوليدو 2020الجامعات عالميتدا فدي يوليدو 

:؛ حيث جاء الترتي  على النحو التالي2019

علددددى مسددددتوى جامعددددات شددددمال 54المركددددز ▪

.إفريقيا

علددددددى مسددددددتوى جامعددددددات قددددددارة 117المركددددددز ▪

.إفريقيا

علددددى مسددددتوى جامعددددات الددددوطا 127المركددددز ▪

.العربي

علدددى مسدددتوى جامعدددات الشدددر  314المركدددز ▪

.األوسط
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حصددددت اميددداط المراكدددز الطالثدددة المتقدمدددة علدددى

ي مستوى الجمهورية فدي ختدام المشدرو  الدوطن

ي وللدد  فددي محددور. للقددراءة بدددار األوبددرا المصددرية

تدوبر التنافر المعرفي، والمعلع المطقد  فدي أك

، ويهدددددل المشددددرو  الددددوطني للقددددراءة إلددددى 2021

تشدددجيق القدددراءة لددددى فئدددات المجتمدددق، وكددد ل 

يهددددددل إلدددددى تحفيدددددز الم سسدددددات المجتمعيدددددة 

ويندددددع المشدددددرو  طدددددالب . لالهتمدددددام بدددددالقراءة

المدددارس والمعاهددد األزهريددة وطلبددة الجامعددات 

والمعلمدددددددديا، باإلمددددددددافة إلددددددددى الم سسددددددددات 

الدد  الي"التنويريددة، وللدد  للمنافسددة علددى لقدد  

" المعلدع المطقد "، و"القدارس الماسدي"و" المطق 

".الم سسة التنويرية"و

فددم اتصدداللا، قددام قصددر ثقافددة اميدداط بدد طال  قوا

لزرقدا فدي ثقافية ما بيتي ثقافة مدينتى السدرو وا

ة عددداا مددا القددرى لمناقشددة اور األسددرة فددي تنميدد

المجتمددددددق، وزيددددددااة الددددددوعي العددددددام بمشددددددكالت 

المدددددددددراهقيا عندددددددددد اآلبددددددددداء، واور التكنولوجيدددددددددا 

.وسييرتها على الشباب

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
"
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ا كما جمع  القافلة عدالا ما شدعراء بيد  الزرقد

ومديندددددة المنصدددددورة للمشددددداركة فدددددي القصدددددائد 

الوطنيدددة، وعدددرو  متنوعدددة لمواهددد  البيددد  فدددي

ا كمدد. البندداء، والرسددع، واإللقدداء، وتددنلي  الشددعر

ندوان ن م  قافلة بي  ثقافة الزرقا محامدرة بع

.بنااي كبار المواطنيا" م اطر اإلرهاب"

إلى جان  ه ا الجهوا، قدم قصدر ثقافدة اميداط

العديددد مددا الفعاليددات األابيددة ال ادددة عددا أاب

ي فدي أثر الموروت الشعب"المدينة لتكون بعنوان 

".اإلبدا  الدمياطي

سددنوات حراكلددا 6كمددا شددهدت الطقافددة علددى مدددار 

تهدددا فكريلدددا وفنيتدددا ندددت  عدددا األنشدددية التدددي أقام

الدددوزارة لم تلددد  قياعاتهدددا وهيئاتهدددا، وارتكدددزت

ة على خيدط عمدم الدولدة لتحقيد  أهددال التنميد

ومة المستدامة، وإلى الرؤية العامة لبرنام  الحك

إعدااة ال ي يتنما مسارلا خادلا ببناء اإلنسدان و

تشددددكيم الددددوعي وتيددددوير المجتمددددق، إلددددى جاندددد  

ز قديع ترسي، الهويدة الطقافيدة والحندارية، وتعزيد

.المواطنة

5 35

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تشمم المكتبات العامة والمت صصة والجامعية والمعاهد: المصدر*  
.وزارة الطقافة: المصدر** 

8
*إجمددالي عدددا المكتبددات

2019عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام 

قصدددددور وبيدددددوتمكتبددددددددددددددددة

إجمالي عددا قصدور وبيدوت

2020عددددددددددددام ** الطقافددددددددددددة

إجمدددددددالي اور المسدددددددار  

2020عدددددددددام ** العامدددددددددة

مسددددددددددددددددددددددارح
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ر انيالقلددا مددا كددون الفنددون الم تلفددة قددوى مصدد

الناعمدددددة، وفدددددي إطدددددار خيدددددة محاف دددددة اميددددداط 

عديدد مدا للحفاظ على الترات الطقافي تع تنفي  ال

ت المشروعات لتيوير أسالي  عمم الم سسدا

الطقافيدددددددددة، وتنميدددددددددة الموهدددددددددوبيا والنددددددددداببيا 

والمبدددددددعيا، ومسدددددداندة الصددددددناعات الطقافيددددددة 

وحمايددددددة التددددددرات الطقددددددافي؛ وفيمددددددا يلددددددي أهددددددع 

: المشروعات التي تم  في محاف ة امياط

كتبددة إنشدداء مكتبددة عزبددة البددرش، ي قددام مبنددى الم▪

ة متدرلا مربعلدا، وتبلدط المسداح635على مساحة 

حددو اإلجماليددة لددألر  المقددام عليهددا المكتبددة ن

ا  الل متدددر مربدددق، ويتكدددون مبندددى المكتبدددة مددد3

بدددددروم كم ددددازن للكتدددد ، واور أرمِددددي يشددددمم 

: اقسددمي االسددتقبال واإلاارة، واوريدديا علددويي

قاعدددددددات لألطفدددددددال، 6يتندددددددما الددددددددور األول 

قاعددات للكبددار، فنددللا 6ويتنددما الدددور الطدداني 

كمددا توجددد . عددا مسددي  خدددمات بالدددور األخيددر

ا تدددع إنشددداؤه( أمددداكا  مندددة)بالمكتبدددة حديقدددة 

بالتعددددداون بددددديا المحاف دددددة ومن مدددددة األمدددددع 

.المتحدة للمرأة والمجلر القومي للمرأة

مشرو  تيوير قصر ثقافة المحاف دة، يهددل▪

فدة المشرو  إلى تيدوير ورفدق كفداءة قصدر ثقا

اميدددددداط، وللدددددد  لتحقيدددددد  العدالددددددة الطقافيددددددة 

ة، وودول المنت  اإلبدداعي لجميدق أنحداء الدولد

ي وي عدددد  القصدددر قيمدددة مندددافة للمسدددار  التددد

ريددة، تملكهددا الدولددة باعتبددارا أحددد أاواتهددا التنوي

عرفدة والتي تسهع في نشر الفكر، والفا، والم

.الجااة والهاافة

وفددددددي سددددددبيم االرتقدددددداء بالطقافددددددة العامددددددة فددددددي 

المحاف دددة تدددع افتتدددا  المعدددر  األول للكتددداب

بالمحاف ددددة، والدددد ي أقدددديع أمددددام مكتبددددة مصددددر 

، 2019يوليددددو 11حتددددى 2العامددددة فددددي الفتددددرة مددددا 

بمشددداركة العديددددد مدددا قياعددددات وزارة الطقافددددة 

.واور النشر ال ادة

تنددمن  فعاليددات المعددر  تقددديع العديددد مددا

فدة،، المسابقات الطقافيدة، وورل العمدم الم تل

باإلمدددددافة إلدددددى العدددددرو  الريامدددددية، والنددددددوات 

عدر  التطقيفية التي ع قددت مدما فعاليدات الم

.بالتنسي  مق مكتبة مصر العامة بدمياط
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إلى جان  الجهدوا المب ولدة مدا قبدم المحاف دة

ع ووزارة الطقافدددددة، تلعددددد  وزارة التربيدددددة والتعلدددددي

ديددد والتعلدديع الفنددي اورلا مهمتددا فددي خلدد  جياددم ج

ما اليالب المبددعيا، حيدث أطلقد  الدوزارة فدي

فعاليددددددات مهرجددددددان الفنددددددون 2021أغسددددددير 

المسددددرحية الطالددددث لليددددالب بمسددددر  المدينددددة

فدي التعليمية بالسااس ما أكتوبر، وقدد شدارل

محاف ددددة، وتعتبددددر اميدددداط إحدددددى 19المهرجددددان 

المحاف ددددات المشدددداركة، حصددددل  اميدددداط مددددا 

ة خاللد  علددى المركدز الطالددث مناددفة مددق محاف دد

(.اكان جدو)البربية عا العر  المسرحي 

وختاملدددددا، فدددددازت مكتبدددددة مصدددددر العامدددددة بددددددمياط  

ي بالجددددائزة التقديريددددة فددددي مبدددداارة االتحدددداا العربدددد

، وهددي 2020عددام ( إعلددع)للمكتبددات والمعلومددات 

ي، مبددداارة بددديا المكتبدددات العامدددة بدددالوطا العربددد

ا، التي كان لها اور فاعم فدي أزمدة فيدروس كوروند

ولد  بما قدمت  ما برام  ثقافية م تلفة، كمدا ح

.المكتبة أنشيتها لتكون أوناليا

مكتبة عامة ما 25وقد شارل في المباارة نحو  

األران، اإلمددددددارات، العددددددرا ، : اول عربيددددددة هددددددي8

السدددعواية، مصددددر ، عمدددان، المبددددرب، والجزائددددر ، 

رية، وقددد فدداز منهددا بددالمركز األول مكتبددة اإلسددكند

جدائزة بينما حصل  المكتبة العامة بددمياط علدى

بددة تقدددير فددي المبدداارة، وشددهااة تقدددير مددق المكت

.الرئيسة العامة، ومكتبة شبرا ال يمة

هدد ا، وقددد أطلقدد  مكتبددة مصددر العامددة بدددمياط 

ة للتوعيددد" سدددالمت  سدددالمتي"مبددداارة 2020عدددام 

وتعزيددددددز اور الوقايددددددة وكدددددد ل  مبدددددداارة أسددددددبو  

".الزَم بيت "الحسع مد كورونا 

ويهدا وك ل  عر  لألوعية المعلوماتية التى تحت

المكتبددددددددة فيمددددددددا يتعلدددددددد  بمومددددددددو  األوبئددددددددة 

والفيروسدددددددات واألمدددددددرا  الم عديدددددددة، ينيدددددددوي 

ة العدددر  علدددى سلسدددلة فيدددديوهات لتعلددديع لبددد

اإلشددددارة وعددددر  الرسددددائم المهمددددة والقددددرارات 

ئدات البارزة بلبة اإلشارة للتواددم مدق جميدق الف

وخاددددددة االهتمدددددام باألطفدددددال لوى االحتياجدددددات 

ال اددددددة، وعمددددددم منشددددددورات للدددددرا مددددددا قِبَددددددم 

مت صدددددط علدددددى استفسدددددارات أوليددددداء األمدددددور 

.واالهتمام بالعملية عا بعد
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تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"

شدددهدت محاف دددة اميددداط ومدددق حجدددر أسددداس 

ندة مقر فر  المجلر القومي للمرأة الجديد بمدي

؛ لتعزيدز تقدديع 2021شيا بالمحاف ة فدي يونيدو 

.خدمات متكاملة للسيدات في امياط 

ن فدددددد  ". المدينددددددة الصددددددديقة للنسدددددداء"مشددددددرو  

المشدددرو  مدددا قبدددم المحاف دددة بالتعددداون مدددق 

المجلددددر القددددومي للمددددرأة، وبمنحددددة مددددا هيئددددة 

وتدددع تنفيددد  المشدددرو  بمحددديط. األمدددع المتحددددة

ندما مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرش، ويت

وحدات متعداة ما المنشلت، وحدائ  ومنيقة 

ومنيقة للقراءة؛ (kids area)متكاملة لألطفال 

بهددددل إتاحدددة كدددم ال ددددمات الم تلفدددة للنسددداء

وأطفالها اون التعر  ألي شدكم مدا أشدكال

العندد ، ويحقدد  رؤيددة الدولددة لتمكدديا المددرأة مددا

علدى خالل تنفي  خية لتعلديع وتددري  السديدات

الحددددرل الم تلفددددة، باإلمددددافة إلددددى خلدددد   فددددا  

تسدددددويقية لمنتجددددداتها ممدددددا يحقددددد  التمكددددديا

.االقتصااي لها
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بمحاف ددة اميدداط " أنددا ومامددا"انيددال  معسددكر 

فدددي إطدددار مشدددرو  مددددن  مندددة 2020فدددي فبرايدددر 

ة والشددراكة بدديا المجلددر القددومي للمددرأة وهيئدد

ع ، تددسددبرن األمددع المتحدددة للمددرأة، وشددركة ويددم 

تنفيدددد  المعسددددكر، واسددددتمر علددددى مدددددار يددددوميا 

سددديدة مدددق أبندددائها، 50واسدددتهدل المعسدددكر 

يهددددل المعسدددكر إلدددى تقويدددة الدددروابط األسدددرية

توعيدة وسد الفجوة بينهع، باإلمافة إلى القيدام ب

ربيدددة األمهدددات بكيفيدددة التعامدددم وتربيدددة األبنددداء ت

سددددليمة قائمددددة علددددى التفدددداهع والمحبددددة والددددوا، 

ء وتنددما المعسددكر مجموعددة تسدداؤالت لألبنددا

تسدددداعدهع علددددى التعبيددددر عددددا مشدددداعرهع تجدددداا 

.سلوكيات أمهاتهع في التعامم مق أبنائها 

اط تع إطال  من  وندوات مكطفة بمحاف دة اميد

لدعع المدرأة المصدرية" ت -قدوة "مما مباارة 

مددا وتمكينهددا باسددت دام تكنولوجيددا المعلومددات

خالل اعع مهارات رائددات األعمدال مدا دداحبات 

الحددددرل اليدويددددة فددددي مجددددال التسددددوي  الرقمددددي، 

تالئدع تشمم الندوات برام . والتجارة اإللكترونية

هويدددة أعمددددال مكددددان المنشدددن وبمددددا يددددتالءم مددددق 

النشدددداط الصددددناعي واحتياجددددات كددددم محاف ددددة؛ 

ومنهددددا اورات مت صصددددة فددددي التصددددميع ثالثددددي

.األبعاا بالمحاف ة

ي ، حيث تع إطال  الحملدة فد"حملة طر  األبواب"

احميهددددا مددددا "بعنددددوان 2019اميدددداط فددددي يوليددددو 

والتدددددي تسدددددتهدل السددددديدات والرجدددددال " ال تدددددان

، والنجددداريا، وكفدددر شدددربادواألطفدددال فدددي قدددرى 

العددددرب، وكفددددر شددددحاتة، واألعصددددر، واإلبراهيميددددة 

ة القبليددددة، وكفددددر البيددددي،، وعزبددددة اللحددددع، ومديندددد

ة وتهدددل الحملدد. والعنانيددةاميدداط، وتقددي الددديا 

قدرى إلى توعية السيدات واألهدالي فدي المراكدز وال

والنجدددو  بقندددية ختدددان اإلندددات وخيدددورة وأمدددرار 

.ه ا الممارسة ال اطئة
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ولحمايدددة المدددرأة فددددي مواجهدددة العنددد  األسددددري 

والمجتمعدددي، أطلددد  المجلدددر القدددومي للمدددرأة 

يدد  العديددد مددا األنشددية التوعويددة، حيددث تددع تنف

مناهنددة ظدداهرة العندد  مددد "أنشددية بعنددوان 

ااخددم 2016المددرأة بمحاف ددة اميدداط فددي مددارس 

المدددارس الحكوميددة الطانويددة العامددة لمناهنددة

ظددددداهرة العنددددد  المبندددددي علدددددى أسددددداس الندددددو  

االجتمددداعي، حيدددث تدددع اسدددتعرا  أندددوا  العنددد  

وأشددكال  الم تلفددة وطددر  مواجهتدد  مددا خددالل 

القددددانون المصددددري، وب ادددددة جددددرائع االغتصدددداب، 

وغيرهدددددددا، واور وزارة .. واالعتدددددددداء علدددددددى األنطدددددددى

الداخلية لمواجهة ه ا ال اهرة ما خالل قيدا  

حقددو  اإلنسددان، ووحدددات متابعددة جددرائع العندد  

.مد المرأةٌ

وة ن ع فر  المجلر القومي للمرأة بدمياط، ندد

التمكددديا االقتصدددااي واورا فدددي مناهندددة "عدددا 

ة ، بالقاعددة المفتوحددة بجمعيدد"العندد  مددد المددرأة

لددةمنددار السددبيم بالسددنانية، وللدد  فددي إطددار حم

.يوملا لمناهنة العن  مد المرأة16الد 

وفدددي إطدددار جهدددوا الدولدددة لتمكددديا المدددرأة فدددي 

المجدددددداالت السياسددددددية، شددددددهدت محاف ددددددة 

اميددددددداط عددددددددالا مدددددددا الحمدددددددالت والمبددددددداارات 

:التوعوية، أبرزها 

، عبددارة"مددا حقدد  ربددق مجلسدد ... اثبتددي قوتدد "

عدددا لقددداءات توعويدددة قددددمها المجلدددر القدددومي 

بدق مدا حقد  ر...اثبتي قوتد " للمرأة تح  عنوان 

، وللدد  فددي (2016-2014)خددالل الفتددرة " مجلسدد 

المشدداركة السياسددية للمددرأة مددا "إطددار مشددرو  

هددددف  تلددد  اللقددداءات إلدددى توعيدددة" بعدددد الطدددورة

حلا السدديدات بنهميددة المشدداركة السياسددية ترشدد

وانت ابلددا، وعلددى مسددتوى محاف ددات الجمهوريددة

لقدددداءل تطقيفيلددددا علددددى مسددددتوى82تددددع عقددددد عدددددا 

مركددددددددز وقريددددددددة فددددددددي جميددددددددق محاف ددددددددات 400

أل  سديدة بالتعداون 12.4الجمهورية؛ لرفق وعي 

مددددددق هيئددددددة األمددددددع المتحدددددددة للمسدددددداواة بدددددديا 

. UNWOMENالجنسيا وتمكيا المرأة 
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، والتدي تهددل إلدى 2018عام " دوت  لمصر بكرة"

ي توعيددة السددديدات بنهميدددة اإلاالء بنددددواتها فددد

تنميدة االنت ابات الرئاسية لما ل  ما أثر بالط فدي

ققد  الوطا والمحاف ة على مكتسبات  التى تح

عددة فددي الفتددرة السددابقة، تنددمن  الحملددة مجمو

لى ما الرسائم التى تهدل إلى حث المواطنيا ع

ية المشددددداركة بفاعليدددددة فدددددي االنت ابدددددات الرئاسددددد

.القاامة

ي على دعيد متصم، ن ع  فر  المجلدر القدوم

للمدددددددرأة بددددددددمياط مددددددد تمرلا، لددددددددعع التعدددددددديالت 

دددوت  "، فددي إطددار مبدداارة 2019الدسددتورية عددام 

، بحنددور  سدديدات، مددا جميددق مدددن "لمصددر بكددرا

.توقرى امياط، باإلمافة إلى الرائدات الريفيا

وأخيددددرلا، شددددارك  محاف ددددة اميدددداط فددددي منتدددددى 

 ي تكدددريع السددديدات المتميدددزات ببورسدددعيد، والددد

، وللد  فدي إطدار الددعع غيدر 2021أ قيع في أكتدوبر 

المسددددبو  للمددددرأة، خادددددة بعددددد إعددددالن السدددديد 

عاملددددددا للمدددددددرأة 2017رئددددددير الجمهوريددددددة عدددددددام 

المصددددددرية، وكدددددد ا اإلعددددددالن عددددددا االسددددددتراتيجية 

، وإددددار 2030الوطنيدة لتمكديا المدرأة المصدرية 

ة حزمة ما التشريعات التدي وفدرت لهدا المسداوا

.والفرد المتكافئة على األدعدة كافة

اهدد  وتتمطددم رسددالة المنتدددى فددي اكتشددال المو

القياايددددددة مددددددا السدددددديدات األكطددددددر تميددددددزلا بكددددددم 

المحاف دددات بهددددل تكدددويا أكبدددر منصدددة تجمدددق

ننها السيدات التكنوقراط فى مصر، والتى ما ش

تحويددددم المنتدددددى إلددددى قندددداة رئيسددددة الكتشددددال

  القيددددااات النسددددائية، وتددددنهيلها لتددددولي مناددددد

ع قيااية وإلقاء النوء على مسداهمتها فدي اعد

.مسيرة التنمية في مصر

نسدددددبة اإلندددددات المتددددددربات بمراكدددددز

التدددددددددري  المهنددددددددي خددددددددالل عددددددددام 

2021/2020.

59.5%



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 تقدم



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

2
مدة تكلفددة تيددوير مصددنق موبكددو إلنتدداش األسدد

.2016بدمياط في مايو 

3
عدددددا المندددداط  الصددددناعية بالمحاف ددددة عددددام 

2020.

279
.2019حجددددع إنتدددداش االسددددتزرا  السددددمكي عددددام 

مندددددددددددددددددددداط 

مليدددددددددددددددددددددددددددار

دوالر

2.3
عدددددددا السدددددديارات المحولددددددة للعمددددددم بالبدددددداز 

.2020اليبيعي عام 

ألدددددددددف

سدديارة

ألدددددددددددددددددددددددف

طدددددددددددددددددددددددن

مليدددددددددددددددددددددددددددار

دوالر

مددددا( أ)تكلفددددة اسددددتكمال المرحلددددة التاسددددعة 

يددو حقددول غددرب الدددلتا بالميدداا العميقددة فددي يون

2015.

2.7

مليددددددددددون

جنيدددددددددددددددد 

" رجدددراللسدددان شدددتيجا ب"تكلفدددة إنشددداء فندددد  

.2019بالمحاف ة في ايسمبر 

360
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تح ددى محاف ددة اميدداط بالعديددد مددا مقومددات 

جلدد  االسددتطمار التددي تسدداهع بشددكما فعددالا فددي

فددددددددرد اسددددددددتطمارية متنوعددددددددة، لتصددددددددب  مددددددددا 

ة المحاف دددات الجالبدددة لالسدددتطمار وسدددوقلا رائجددد

لتسددددددددوي  منتجددددددددات المشددددددددروعات المقامددددددددة 

.على أرمها

اقددق اتصدداللا، تتددوافر بالمحاف ددة العديددد مددا المو

:لألنشية االستطمارية، والتي منها

.ةالمنيقة الصناعية بمدينة امياط الجديد▪

.مدينة امياط لألثات▪

.المنيقة الحرة العامة بدمياط▪

وفدددي إطدددار متابعدددة تنفيددد  مشدددروعات المنيقدددة

دا الحرة بدمياط الجديدة، فقد تع االنتهاء مدا عد

حتددى 2014مشددروعات خددالل الفتددرة مددا يوليددو 3

بتكلفدددددة اسدددددتطمارية بلبددددد  نحدددددو2020فبرايدددددر 

ماليددددددديا جنيددددددد ، وجدددددددارِ العمدددددددم فدددددددي عددددددددا3.3

ية مشددروعات أخددرى ب جمددالي تكددالي  اسددتطمار4

.مالييا جني 4.2تبلط 

المنيقددة الحددرة العامدددة "وي عددد  مشددرو  إنشددداء 

مدددا أحددددت المشدددروعات المهمدددة فدددي " الجديددددة

محاف دددة اميددداط؛ والددد ي دددددر بشدددنن  قدددرار فدددي 

بموافقددددة مجلددددر الددددوزراء فددددي 2020ايسددددمبر 

علددى قددرار رئددير الجمهوريددة، 120الجلسددة رقددع 

بشدددددنن ت صددددديط مسددددداحة أر  بمديندددددة كفدددددر 

ة البيدددي، مدددا األرامدددي المملوكدددة للدولدددة ملكيددد

خاددددة، لصدددال  محاف دددة اميددداط؛ السدددت دامها 

.كامتداا للمنيقة الحرة العامة

وفددي سددبيم تيسددير إجددراءات ممارسددة األعمددال،

لددة وتشددجيق االسددتطمار بالمحاف ددة، قامدد  الدو

:بجهوا عدة، في م قدمتها

مددددد العمددددم بقددددرار هيئددددة ميندددداء اميدددداط رقددددع ▪

ال دددددددداد بمددددددددن  حددددددددوافز 2020لسددددددددنة 845

مددا وتسددهيالت للمسددتطمريا بميندداء اميدداط

خدددددددالل دددددددددور قدددددددرار هيئدددددددة مينددددددداء اميددددددداط 

.2021لسنة 509رقع 

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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اختيدددار مديندددة اميددداط الجديددددة ك حددددى المددددن ▪

إلقامة مشروعات موانئ جافة ولل  ما خالل 

، 2015لسددددنة 1090قددددرار رئددددير الددددوزراء رقددددع 

بالموافقددددددة علددددددى إعددددددااة ت صدددددديط بعدددددد  

المسدددداحات مددددا األرامددددي المملوكددددة للدولددددة 

ئ ملكيددة خادددة لصددال  الهيئددة العامددة للمددوان

البريددددددة والجافددددددة؛ السددددددت دامها فددددددي إقامددددددة 

.مشروعات موانئ جافة

قيدددددام المحاف دددددة بالعديدددددد مدددددا مشدددددروعات ▪

 ي التيددوير فددي ميندداء اميدداط للنقددم البحددري الدد

يتميددددددددز بموقعدددددددد  بالنسددددددددبة لدددددددددول حددددددددو  

.البحر المتوسط

قامدددددد  المحاف ددددددة بمددددددن  حددددددوافز للسددددددفا ▪

وال يددددددوط المالحيددددددة العاملددددددة فددددددي مجددددددال 

الحاويدددات فدددي مينددداء اميددداط وللددد  مدددا خدددالل 

دددددددددددددور قدددددددددددرار محدددددددددددافظ اميددددددددددداط رقدددددددددددع 

.2020لسنة 318

ختاملدددددا، ارتفدددددق عددددددا الشدددددركات االسدددددتطمارية ▪

يدث الجديدة التي تدع تنسيسهدددا بالمحاف دة، ح

، فددي مقابددم 2020شددركة خددالل عددام 140بلبدد  

، بنسدبة زيدااة 2014شركة جديدة فقط عدام 23

، ليصدددددم بددددد ل  إجمدددددالي عددددددا %508ت يددددد  

ة إلدى الشركات االستطمارية القائمة بالمحاف 

شدددركة موزعدددة علدددى القياعدددات ال دميدددة، 1191

للد  اإلنشائية، الصناعية، السياحية، وغيرهدا، و

بددرأس مددددددددال م صددددددددددر قدددددددرا 2020حتددى عددددددام 

شددركة قائمددة 650مليددار جنيدد ، فددي مقابددم 17.9

بدددددرأس مدددددال م صددددددر قددددددرا 2014حتدددددى عدددددام 

ال مليددار جنيدد ، بنسددبة زيددااة فددي رأس المدد12.8

%.39.8الم صدر ت قدرع بنحو 

13.7
إجمددددددددالي التدددددددددفقات الماليددددددددة 

للمسدددددددددددددتطمريا المصدددددددددددددرييا 

.2020بالمحاف ة حتى ايسمبر 

مليددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددد 
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قيدددا  الصدددناعة هدددو قددداطرة التنميدددة لالقتصددداا

المصدددري ولهددد ا أولتددد  الدولدددة المصدددرية، طدددوال 

، مدددا السددنوات السددبق المامددية، اهتماملددا كبيددرلا

خددالل تنفيدد  بددرام  وخيددط لتددوطيا العديددد مددا

وقدددد تنوعددد  جهدددوا الدولدددة لتحقيددد . الصدددناعات

تنميددددة قيددددا  الصددددناعة سددددواء علددددى مسددددتوى 

التشددددددددددددددريعات أو االسددددددددددددددتطمارات الجديدددددددددددددددة 

والتوسددددددعات األفقيددددددة والرأسددددددية فددددددي المدددددددن 

.  والمناط  الصناعية

وعلي ، فقد قام  محاف دة اميداط بالعديدد مدا

الجهدددوا والمشدددروعات والتدددي يدددنتي علدددى رأسدددها 

مشددرو  مدينددة اميدداط لألثددات، والدد ي ي عددد  أحدددد

المشدددروعات القوميدددة الكبدددرى، ونقيدددة انيدددال 

للمشدددددروعات الصدددددبيرة والمتوسدددددية، وبوابدددددة 

نهدا األثات الدمياطي للوددول للعالميدة، خاددة أ

أول وأكبدددددر منيقدددددة ددددددناعية مت صصدددددة فدددددي 

ر  دددناعة األثددات والصددناعات المكملددة فددي الشدد

األوسددط لتنميددة قيددا  األثددات، وأحددد القياعددات

هدداء الصددناعية الواعدددة فددي مصددر، والتددي تددع االنت

.2019منها في ايسمبر 

وفي إطار لل ، تع ددور قرار رئدير الدوزراء رقدع

بدددالترخيط لمحاف دددة اميددداط 2016لسدددنة 1368

محدم بالمشاركة بحصة عينية تتمطدم فدي األر 

فددي تنسددير شددركة 2015لسددنة 999القددرار رقددع 

، "مشدرو  مديندة اميداط لألثدات"مساهمة باسع 

باإلمافدددددة إلدددى دددددور قدددرار رئدددير الدددوزراء رقددددددع 

، بدددددالترخيط ب نشددددداء منيقدددددة 2018لسدددددنة 568

كيلددومترات 4اسددتطمارية بناحيددة شدديا علددى بعددد 

مددا مدينددة اميدداط بمحاف ددة اميدداط، وت صددط 

إلقامددة مديندددة شددداملة ومت صصدددة فدددي ددددناعة

.األثات

  سددي اي مشددرو  مدينددة اميدداط لألثددات إلددى فددت

مجدداالت جديدددة لصدداارات األثددات الدددمياطي علددى

المسددتوى المحلددي، واإلقليمددي، والعددالمي، حيددث

تعتبدددددر المديندددددة قبلدددددة الحيددددداة لصدددددناعة األثدددددات

لتحولهددددا مددددا حرفددددة إلددددى دددددناعة تعتمددددد علددددى 

.التكنولوجيا الحديطة

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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يقددق المشددرو  بمنيقددة شدديا محاف ددة اميدداط 

فدددددانلا عنددددد تقدددداطق اليريدددد  331علددددى مسدددداحة 

، اميدداط/ الدددولي السدداحلي مددق طريدد  بورسددعيد 

ثدات وتشمم المدينة جميدق متيلبدات ددناعة األ

مدددددا مصدددددانق وورل متنوعدددددة لصدددددناعة األثدددددات 

  والصددناعات التكميليددة، ومراكددز خدميددة، ومندداط

وتتندددددما مديندددددة اميددددداط . إااريدددددة واسدددددتطمارية

مصدددددنعلا 1348هنجدددددرلا يحتدددددوي علدددددى 54لألثدددددات 

وورل لتصدددددددنيق األثدددددددات والصدددددددناعات، ومركدددددددز 

مراكددز خدميددة تشددتمم علددى 5تكنولوجيددا األثددات، و

ورل مركزيدددة ل دمدددة ددددبار الصدددنا ، ومحدددالت 

تجاريدددة، ومكاتددد  إااريدددة، وبنددد ، ومركدددز شدددرطة، 

.ومركز إطفاء، وعيااة طبية

هددد ا، وقدددد انعكسددد  جهدددوا الدولدددة فدددي تحقيددد  

ق طفرة دناعية فدي محاف دة اميداط، حيدث ارتفد

 دة عدا المنشدلت الصدناعية الم سدجلة بالمحاف

مقابددددددم2020منشددددددنة فددددددي 1292ليصددددددم إلددددددى 

كمددا بلددط عدددا المصددانق . 2014منشددنة فددي 1118

. مصددنعلا456نحددو 2021/2020المنتجددة فددي عددام 

ة أمددا علددى دددعيد المندداط  الصددناعية بالمحاف دد

.2020مناط  في 3فقد ودم إلى 

1118

1292

2014 2020

(منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

لة تطور عدد المنشآت الصناعية الُمسجي
2020و2014خالل عامي 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافـة دمياط  | 39

وعلدددى الصدددعيد لاتدددد ، انيلددد  معدددر  ومدددد تمر 

تي بمدينددة اميدداط لألثددات، ويددن" فددرانكر اميدداط"

تددع المعدر  انعكاسلدا لبروتوكددول التعداون الد ي

توقيعدددد  مدددد خرلا بدددديا كددددما مددددا وزارة التندددداما 

االجتمددددددددداعي، ومحاف دددددددددة اميددددددددداط وجمعيدددددددددة 

ة المصددددددريا المصدددددرييا اكسدددددبولين ، وشدددددرك

مدينددددة اميدددداط لألثددددات؛ إلقامددددة معددددر  اولددددي 

مت صدددددددط فدددددددي محاف دددددددة اميددددددداط؛ وي ددددددددم 

المعدددددددددر  المصدددددددددانق والدددددددددورل الموجدددددددددواة 

بمحاف دددة اميددداط وبددداألخط فدددي مديندددة األثدددات

بدددددمياط، ويهدددددل المعددددر  إلددددى إعددددداا بددددرام  

فددددي تدريبيددددة وتنهيليددددة لبندددداء ثقافددددة المشدددداركة

اال التصدير لألسدوا  العالميدة، والعمدم علدى تبد

التقدددددارير الصددددداارة والدراسدددددات واألبحدددددات التدددددي 

عة تتعلدد  بجميدددق أوجددد  النشددداط ال اددددة بصدددنا

. األثات

يا كما يهدل المعر  أينلا إلى اسدتقياب زائدر

اوليدددددديا، وإنعددددددال سددددددو  األثددددددات، والتددددددروي  

للصناعات المصرية ااخدم مصدر وخارجهدا، واعدع 

ددددبار وكبددددار دددددنا  األثددددات بمحاف ددددة اميدددداط، 

وي عدددد  المعدددر  الددد ى يٌعقدددد للمدددرة األولدددى فدددي

ي تداري، المحاف ددة منصددة لجميدق المشدداركيا فدد

هددد ا الصددددناعة مدددا مت دددد ي القدددرار مددددا دددددنا ، 

.وتجار، ومصدريا

فقددددددددد شددددددددارل بددددددددالمعر  عدددددددددا مددددددددا كبددددددددار 

ا، المت صصددديا فدددى تسدددوي  األثدددات مدددا فرنسددد

ا وإيياليا، وكنددا، وألمانيدا، والهندد، وروسديا، وعدد

.ما الدول العربية واإلفريقية

أول وأكبةةةةةر ... مدينةةةةةة دميةةةةةاط ل  ةةةةةا 

اعة منطقة صناعية متخصصة في صةن

األ ةةةةةةةا  والصةةةةةةةناعات المكملةةةةةةةة فةةةةةةةي 

 الشرق األو ط لتنمية قطاع األ ا
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ي وفددي إطددار اهتمددام الدولددة بزيددااة اإلنتدداش المحلدد

ري ما األسمدة للوفاء باحتياجات المزار  المصد

مدم وزيااة التصددير، عدالوة علدى تدوفير فدرد الع

وتنويدددق مصددداار الددددخم، وتقدددديع نمدددولش متميدددز 

لتع ددددديع القيمدددددة المندددددافة السدددددت دام البددددداز 

نتداش إل( موبكدو)اليبيعي، فقد تع تيدوير مصدنق 

، بمددا 2016األسددمدة بمحاف ددة اميدداط فددي مددايو 

مليدددون طدددا مدددا اليوريدددا 1.4ي سدددهع فدددي إنتددداش 

يّ طدا سنويتا؛ ليبلط إجمالي إنتداش المجمدق مليدون

سددددنويتا مددددا سددددماا اليوريددددا، ويعتبددددر المشددددرو 

إمدددافة مهمدددة لصدددناعة األسدددمدة، وقدددد بلبددد  

.مليار اوالر2تكلفت  اإلجمالية نحو 

ات إلددى جاندد  تميددز محاف ددة اميدداط بصددناعة األثدد

علدددى مسدددتوى الجمهوريدددة، تشدددتهر المحاف دددة 

ناعة أينلا بصناعة الحلوى، وقد امتدت تلد  الصد

يددث العريقددة للتصدددير لل ددارش كالشددام وأوروبددا، ح

اشددددددتهرت اميدددددداط بصددددددناعة أدددددددنال الحلددددددوى 

المتنوعدددة التدددي تتناسددد  مدددق كدددم موسدددع، كمدددا

تشددددتهر المحاف ددددة بصددددناعة منتجددددات األلبددددان

كدددددالجبا بننواعهدددددا، إلدددددى جانددددد  ددددددناعة البدددددزل 

تدي والنسي ، وهي واحدة ما الصناعات الكبرى ال

حيدددث كاندددد  . طالمدددا اشدددتهرت بهددددا المحاف دددة

امياط واحدة ما أولى المحاف ات التدي ظهدرت 

.بها تل  الصناعة

نةةة تمثةةا المنطقةةة الصةةناعية بمدي

دمياط الجديد  إحدى ركائز النشاط

ا الصناعى بالم افظة، ومركةز الثقة

األ ا ةةةةةي للنشةةةةةاط اال ةةةةةتثمار 

بالم افظةةةةة مةةةة  حيةةةةث مسةةةةاحت ا 

وعةةةةدد المشةةةةروعات ب ةةةةا و بيعةةةةة 

اإلنتةا  التصةديرى وصاصةة مةع قةر 

اطالمسافة بين ا وبي  ميناء دمي
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ة، أولددد  الدولدددة المصدددرية اهتماملدددا كبيدددرلا بالزراعددد

حيددث اسددتياع  تحقيدد  نهنددة زراعيددة شدداملة

ي خالل سنوات معدواة، فقدد قامد  الدولدة بتبند

العديددد مددا المشددروعات ولعددم أبرزهددا مشددرو  

استصدددددال  المليدددددون ونصددددد  المليدددددون فددددددان، 

ومشددروعات الصددوب الزراعيددة الكبددرى، ومشددرو  

المليدددون رأس ماشدددية، وإحيددداء مشدددرو  البتلدددو،

. ومشرو  االستزرا  السمكي وغيرها

وفددي إطددار للدد ، فقددد اهتمدد  محاف ددة اميدداط 

ي بالزراعددة حيددث تبندد  العديددد مددا المبدداارات التدد

مشدرو  : "تهدل إلى تنميدة قيدا  الزراعدة ومنهدا

  ملددئ الفراغددات، ومشددرو  إحيدداء البتلددو، ومشددرو

إلى تيوير مراكز تجميق األلبان، ومشرو  التحول

اش مدا ن ع الري الحديث وتوفير مستلزمات اإلنت

أسدمدة وتقدداوي للمددزارعيا، هد ا إلددى جاندد  ملدد  

تيهيددر المجدداري المائيددة والمصددارل الدد ي شددهد 

.اهتماملا كبيرلا

الزراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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كمدددددا شدددددهدت المحاف دددددة حراكلدددددا كطيفلدددددا حدددددول 

مشدددرو  تيدددوير مراكدددز تجميدددق األلبدددان، حيدددث تدددع

حصددر مراكددز التجميددق، والتوادددم مددق أدددحابها، 

هددع وتعددريفهع بددنهع المكتسددبات التددي توفرهددا ل

مراكددز 10المبدداارة، وتددع استصدددار تددرخيط لعدددا 

.مركزلا بالمحاف دددة50ما أدم 

أمدددددا علدددددى ددددددعيد الميكندددددة الزراعيدددددة، فقدددددد تدددددع 

ندددة االهتمددام بتوعيددة المدددزارعيا باسددت دام الميك

هد ا .وتقديع جميق التسهيالت لهع به ا الشنن

وتسددعى المحاف ددة لدددعع وتيددوير المشددروعات

".مشروعات الصوب الزراعية"مطم 

وفي سيا  متصم، قام جهاز مشروعات ال دمة

ارة وهددو عبدد" قندداة الددبط"الوطنيددة بتنفيدد  مشددرو  

الجدددزء "عدددا مجدددرى مدددائي يدددربط بددديا نهدددر النيدددم 

متددر لتيددوير 800وبحيددرة المنزلددة بيددول " المددال 

 الل فددان، حيددث 9البحيدرة ل دمدة مدا يقددرب مدا 

ة يددتع عددا طريدد  هدد ا القندداة تزويددد بحيددرة المنزلدد

بميدددداا البحدددددر المتوسدددددط وهددددو مدددددا يزيدددددد كميدددددة 

.األسمال وتنوعها

وفيمددددا يتعلدددد  بددددالطروة الحيوانيددددة، فقددددد قامدددد 

من ومددددددددددة التددددددددددرقيع "المحاف ددددددددددة بتيبيدددددددددد  

اير فدددي يندددد" والتسدددجيم والتدددنميا علدددى الماشدددية

 دة لمنق انتشار األمرا  الوبائية والمحاف2021

تدي على دحة اإلنسان ما األمرا  المشتركة ال

تنتقدددم مدددا الحيدددوان لإلنسدددان، عدددالوة علدددى للددد 

فقددد قامدد  المحاف ددة مددا خددالل مديريددة اليدد  

، بحملددة مكبددرة 2021البييددري بدددمياط، فددي يونيددو 

لمتابعدددة تحصددديا المواشدددي مدددد مدددر  الحمدددى 

.القالعية وحمى الوااي المتصد 

وقدددد انعكسددد  هددد ا الجهدددوا علدددى أااء قيدددا  

الزراعة، حيدث جداءت محاف دة اميداط فدي المركدز 

ي الطدداني مددا حيددث حجددع إنتدداش االسددتزرا  السددمك

2019أل  طدا عدام 279.2ليصم حجع اإلنتاش إلى 

. 2014أل  طا عام 102.6مقابم 
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شدددددهدت ددددددناعة البددددداز اليبيعدددددي طفدددددرة غيدددددر 

اش مسددبوقة فددي كددم أنشدديتها، حيددث ارتفددق إنتدد

رى الباز اليبيعي في مصر، بما يعيي افعدة كبد

ث لج ب المزيد ما االستطمارات فدي مجدال البحد

نمددو واالستكشددال، والتددي تددنعكر إيجابلددا علددى

االقتصدددددداا المصددددددري، وتحقيدددددد  معدددددددالت غيددددددر 

مسددددبوقة لتوددددديم البدددداز اليبيعددددي للوحدددددات

السدددددكنية، وتحويدددددم السددددديارات للعمدددددم بالبددددداز 

مدددة والتوسدددق فدددي ددددناعة البتروكيماويدددات القائ

فدي على الباز اليبيعي، فقد نج  قيا  البتدرول

ط تحقيددد  معددددالت متميدددزة فدددي اإلنتددداش حيدددث بلددد

مليدددددارات قددددددم مكعددددد  مدددددا البددددداز 7.2حدددددوالي 

. اليبيعي

يعددي، يددنتي تحقيدد  االكتفدداء الدد اتي مددا البدداز اليب

أهددددع اإلنجددددازات التددددي تحققدددد  خددددالل السددددنوات 

يدددة األخيدددرة؛ ن دددرلا النعكاسددد  علدددى تحقيددد  التنم

عات بجميق أشكالها، فنللا عا اإلسرا  بمشدرو

عها تنمية حقول البتدرول والبداز اليبيعدي، وومد

علدددى خرييدددة اإلنتددداش فدددي وقددد  قياسدددي، بعدددد أن 

أدددددب  مندددددات مصددددر االسدددددتطماري جالبلددددا ويتدددددي 

.  االنيال  نحو تحقي  المزيد ما النجاحات

شركة اتصاللا، بلط إجمالي المشروعات الم نف ة ل

خدددالل( ريبكدددو جددداز)البددداز اليبيعدددي بالمحاف دددة 

نحددددددددددو ( 2020يونيددددددددددو -2014يوليددددددددددو )الفتددددددددددرة 

:مشروعات، وتتمطم ه ا المشروعات في3

بمديندددة 27تودددديم البددداز اليبيعدددي لمنيقدددة ▪

.عميم2000امياط الجديدة لعدا 

ش لمديندددة عزبدددة البدددراليبيعددديالبددداز تودددديم▪

.أل  عميم13مرغام لعدا وقرية الشي، 

تودددديم البددداز اليبيعدددي لمديندددة كفدددر سدددعد▪

. الل عميم7.5

علدددى ددددعيد متصدددم، عقددددت محاف دددة اميددداط، 

ي، ، في مدايو المامد"ريبكو غاز"اجتماعا مق شركة 

رأس لبحددددددددث مددددددددد خيددددددددوط البدددددددداز بمدددددددددينتي

. والرومة ومركز ومدينة الزرقاالبر

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"
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كددان مددا أهددع مشددروعات البدداز اليبيعددي للدولددة 

هدددو مشدددرو  تنميدددة حقدددم غددداز ندددورس؛ ويهددددل 

المشددددرو  إلددددى إمددددافة إنتدددداش جديددددد مددددا البدددداز 

مليدار قددم مكعد  غداز 1.1اليبيعي يقددر بحدوالي 

 الل برميم فدي يدوم مدا 8.6يوميتا، باإلمافة إلى 

بئدددددددددددرلا، بتكلفدددددددددددة 15خدددددددددددالل حفدددددددددددر وإنشددددددددددداء 

.مليون اوالر290

م الجميدد-نيدددوكوواتصدداللا، مشددرو  خددط أنابيدد  

مليددون قدددم 700والدد ي يهدددل إلددى نقددم حددوالي 

إلددددى محيددددة نيدددددوكومكعدددد  مددددا إنتدددداش حقددددم 

معالجددددة الجميددددم لزيددددااة اسددددت الد البوتاجدددداز 

يدرة والمتكطفات، والقدرة على معالجدة كميدات كب

.خط بري2ما البازات، ويتكون المشرو  ما 

د وعالوة على لل  فقد قام  المحاف دة بالعديد

مدددا المشدددروعات إلنتددداش وتنميدددة حقدددول الزيددد  

:ال ام والباز اليبيعي وأهمها

تا بددلالباسدن إنشاء محية مدواغط بحقدول ▪

فدي امياط؛ لتعوي  النقط اليبيعدي–النيم 

مددددددددبط اآلبددددددددار المومددددددددوعة علددددددددى اإلنتدددددددداش 

للمحاف ددددة علددددى معدددددالت اإلنتدددداش، ب جمددددالي 

. مالييا اوالر9.5تكلفة بلب  نحو 

مدا حقدول غدرب ( أ)المرحلة التاسعة "مشرو  ▪

؛ إلنتداش 2015فدي يونيدو " الدلتا بالميداا العميقدة

مليدون قددم مكعد  غداز يوميتدا مدددا 450حوالي 

ى  بدددار بحريدددة بالميددداا العميقدددة باإلمدددافة إلددد9

لد  برميم في اليوم متكطفدات ويشدمم ل2500

حفددددر اآلبددددار وربيهددددا ب يددددوط األنابيدددد  تحدددد  

ب جمدددددددالي تكلفدددددددة بلبددددددد  نحدددددددو. السددددددديحية

.مليار اوالر2.7

المرحلدة الطالطدة مدا تنميدة حقدم رأس"مشرو  ▪

حوالي ؛ للتوسق في إنتاش جديد للباز يقدر ب"البر

مليددون قدددم مكعدد  غدداز فددي اليددوم يشددمم 120

بئددر قدداعي وبئددر 2المشددرو  حفددر وإكمددال لعدددا 

لفددة بحقددم تددورت وبئددر بحقددم حددابي، ب جمددالي تك

.مليون اوالر265بلب  نحو 
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إددددال   بدددار البددداز بمنيقدددة امتيددداز "مشدددرو  ▪

، تددددددع االنتهدددددداء مددددددا "غددددددرب الدددددددلتا العميدددددد 

، إلمدددددافة 2016المشدددددرو  فدددددي أغسدددددير 

مليددون قدددم مكعدد  غدداز فددي اليددوم 75حددوالي 

 بددار السددتهدال 3مددا خددالل عمليددات إدددال  

بليدددون قددددم مكعددد  مدددا االحتيددداطي 67نحدددو 

بد  نحدو القابم لالست راش، ب جمالي تكلفدة بل

.مليون اوالر186

تنميدددددة حقدددددم غددددداز أتدددددول بشدددددمال "مشدددددرو  ▪

مليدون 350إلمدافة إنتداش يقددر بنحدو ": امياط

 الل برميددددددم 10قدددددددم مكعدددددد  غدددددداز يوميتددددددا، 

 بدددار، ب جمدددالي3متكطفدددات يوميتدددا، مدددا خدددالل 

.مليون اوالر855

( ب)اسدددتكمال المرحلدددة التاسددددعة "مشدددرو  ▪

، "مددددا حقددددول غددددرب الدددددلتا بالميدددداا العميقددددة

ويهدددددددددل المشددددددددرو  إلددددددددى إنتدددددددداش حددددددددوالي

مليون قدم مكع  غاز يوميتا، 365

": اميددداط-ازاواش خدددط غددداز الجميدددم "مشدددرو  ▪

تب يددددددة محيددددددة كهربدددددداء البددددددرلر، وي دددددددم 

لفدة محاف تي امياط وبورسعيد، ب جمدالي تك

.  مليار جني 1.9بلب  نحو 

": نيدمتنمية حقم غاز البلسدع بددلتا ال"مشرو  ▪

مليددون قدددم مكعدد  25إلمددافة إنتدداش حددوالي 

18غدداز فددي اليددوم، ب جمددالي تكلفددة بلبدد  نحددو

. مليون اوالر

ار  واسدددتكماللا للجهدددوا السدددابقة، فقدددد تدددع إددددد

روة بع  القرارات للنهو  بقيا  البترول والطد

المعدنيددة بالمحاف ددة، منهددا، قددرار رئددير الددوزراء

، بت صيط قيعتدي أر  2014لسنة 1984رقع 

أمددالل اولددة لصددال  القددوات المسددلحة؛ إلقامددة 

.محيتي خدمة وتمويا سيارات عليها
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هددد ا، وقدددد انعكسددد  الجهدددوا واإلنجدددازات التدددي 

قامددد  بهدددا المحاف دددة بقيدددا  البتدددرول والطدددروة

دا المعدنية على حياة المدواطنيا، حيدث ارتفدق عد

المشدددددتركيا فدددددي البددددداز اليبيعدددددي ليصدددددم إلدددددى

مقارندة بنحدو 2020 الل مشدترل فدي عدام 208.7

وفيمدا يتعلد  . 2014أل  مشدترل فدي عدام 111.9

عدي بعدا السيارات المحولة للعمم بالباز اليبي

2020ألد  سديارة محولدة فدي عدام 2.3بلب  إلدى 

.2014أل  سيارة محولة في عام 1.2مقارنة بد 

علدددددى ددددددعيد ددددددناعة البتروكيماويدددددات، فقدددددد 

ق شددهدت تقدددملا ملحوظلددا خددالل السددنوات السددب

األخيدددرة، حيدددث تدددع تشدددبيم أكبدددر مشدددروعيا فدددى

مجددددددال دددددددناعة البتروكيماويددددددات باسددددددتطمارات

مليدددارات اوالر، حيدددث سددداهما 4إجماليدددة حدددوالى 

مددددا % 40ب نتاجهمدددا فددددي إمددددافة مدددا يزيددددد علددددى 

الياقددددددددددة اإلنتاجيددددددددددة للبتروكيماويددددددددددات قبددددددددددم 

تشددددددبيلهما، وقددددددد افتتحهمددددددا السدددددديد رئددددددير 

بددددددمياط موبكدددددوالجمهوريدددددة، وهمدددددا مشدددددروعا 

ومشددددددددددددرو  إنتدددددددددددداش اإليطيلدددددددددددديا ومشددددددددددددتقات  

.باإلسكندرية

ويجددددرى حاليلددددا تنفيدددد  عدددددة مشددددروعات دددددناعية 

مشدددرو  إنتددداش"جديددددة للبتروكيماويدددات، ومنهدددا 

أل  طدا 52، إلنتاش "مشتقات الميطانول بدمياط

ألددد  طدددا 26سدددنويتا مدددا اليوريدددا فورمالدهيدددد و

فورمالدهيدددددددددسددددددددنويتا مددددددددا مددددددددااة النفطدددددددداليا 

.مليون اوالر50باستطمارات  SNFالمسلفا

الة وتجدر اإلشارة إلى استئنال عمدم مصدنق إسد

سنوات؛ 8بعد توق  اام 2021امياط في فبراير 

ممددا يفددت   فاقلددا جديدددة نحددو تع دديع اور مصددر 

  اإلقليمددي، ويسدداهع فددى تحقيدد  عائدددات لصددال

االقتصدددداا المصددددري، وتددددنميا إمدددددااات الياقددددة 

د للسو  المحليدة، ومشدروعات التنميدة، هد ا وقد

مداالبداز اليبيعديأول شحنة مدادعدرت مصر

.2021مصنق امياط لإلسالة ألوروبا في مارس 
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برجددددر شددددتيجامشددددرو  إنشدددداء فنددددد  اللسددددان 

"STEIGENBERGER " مددددددا أمدددددد ع المشددددددروعات

بدر السياحية فدي محاف دة اميداط بمديندة رأس ال

ع حيدددث ملتقدددى نهدددر النيدددم والبحدددر المتوسدددط، وتددد

علدددى 2019االنتهددداء مدددا المشدددرو  فدددي ايسدددمبر 

 الل متددددر مربددددق، بتكلفددددة إجماليددددة 4.2مسدددداحة 

.مليون جني 360بلب  

، وهو أول فندد  بوسدط الددلتا فئدة خمدر نجدوم

كمدددا أنددد  ومدددق مديندددة رأس البدددر علدددى ال رييدددة 

السددددياحية ووفددددر فددددرد عمددددم ألبندددداء محاف ددددة 

اميدددداط، ويعتبددددر مددددا األدددددول التددددي كاندددد  غيددددر 

اور -بدددروم )مسددتبلة بالمحاف ددة وم كددون مددا 

–جناحلدددا15–غرفدددة 142–أاوار متكدددررة 5–أرمدددي 

قاعدددددات 4–غدددددرل لددددد وي االحتياجدددددات ال اددددددة 

هد ا (. كافيهدات–ميداعع –احتفاالت ومد تمرات 

، افتتددددا  المنيقددددة 2020وقددددد تددددع فددددي سددددبتمبر 

ير الشددداطئية بالفندددد  بعدددد االنتهددداء مدددا التيدددو

.الشامم للمنيقة على البحر المتوسط

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياحة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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وتددددع توقيددددق عقددددد حدددد  انتفددددا  مددددا المحاف ددددة 

ابعدددة والشدددركة القابندددة للسدددياحة والفنددداا  الت

عاملددا علددى 49لددوزارة قيددا  األعمددال العددام لمدددة 

أن تحصدددم المحاف دددة علدددى مقابدددم حددد  انتفدددا  

علدددددددى أن يعدددددددوا الفندددددددد  % 7بزيدددددددااة سدددددددنوية 

.للمحاف ة بعد انتهاء المدة

، ددددر قددرار 2021وفددي سدديا  متصددم، فددي يوليددو 

2021لسددددددنة 172وزيددددددر السددددددياحة واآلثددددددار رقددددددع 

نشيط بتشكيم مجلر إاارة الهيئة اإلقليمية لت

.السياحة بمحاف ة امياط

14

16

2014 2020

(فندق)

.وزارة السياحة واآلثار: المصدر

ا السياحية بالمحافـ ة عدد الفنادق الثابتة والقر
2020و2014خالل عامي 

593

760

2014 2020

(غرفة)

.وزارة السياحة واآلثار: المصدر

ا السياحية  عدد الارف بالفنادق الثابتة والقر
2020و2014بالمحافـة خالل عامي 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار تُعدم التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملة  والتي تنطو

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

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



منفدددددددددددددددددددددددًأا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

6
ماليددديا جنيددد  خدددالل 5.5تدددع تيويرهدددا بتكلفدددة 

(.2020-2014)الفترة 

16
إجمددالي عدددا نقدداط اإلطفدداء بالمحاف ددة حتددى

.2020نهاية عام 

.2019لمشددروعات جمعيتددي بالمحاف ددة عددام 

مشدددددددددددددددددددددددروًعا33

 ددة لتيددوير مراكددز الشددباب والريامددة بالمحاف

(.2020يونيو –2014يوليو )خالل الفترة 

101
تدرة تع إنشاؤا وتيدويرا بالمحاف دة خدالل الف

(2014–2021.)

نقطددددددددددددددددددددددددددددة

 طفددددددددددددددددددددددددددداء

.2018تكلفددددة إنشدددداء دددددومعة اميدددداط عددددام 

وحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات

اجتماعيدددددددددددددددددددددددددددددددددة

60

مركددددددددددددددددز

ىدددددددددددباب

مليدددددددددددون302

جنيدددددددددددددددد 
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شدهدت السددنوات السددبق المامددية جهددوالا عدددة

، لتفعيدددم مشددداركة الشددددباب وتيدددوير مهددددارتهع

وقد تمطلد  تلد  الجهدوا فدي إطدال  العديدد مدا

.المشروعات والمباارات

بلدددددط ( 2020يونيددددو -2014يوليدددددو )خددددالل الفتددددرة 

ة إجمددالي المشددروعات المنفدد ة مددا قِبَددم مديريدد

مشددددروعلا 33الشددددباب والريامددددة بدددددمياط نحددددو 

: ماليددديا جنيددد ، ومنهدددا3ب جمدددالي تكلفدددة بلبددد  

ز مالع  نجيم دناعي قانوني بمركد3إنشاء عدا 

-قريددددة كفددددر المياسددددرة-قريددددة الركابيددددة )شدددباب 

مالعدد  نجيددم دددناعي 10، وعدددا (وميدد  ال ددولي

منشددددية نادددددر، )خماسددددي بمركددددز شددددباب قددددرى 

، بالبصددددارطةالسددددنانية، عددددزب النهنددددة، الحريددددة 

ا ، غددديط النصدددارى، الرمدددالبنيميدددةاإلسدددماعيلية، 

(.الجديدة، العباسية، والكاش  الجديد

مراكدز "، فدي مبداارة 2018شارك  المحاف ة عدام 

بهدددل توسدديق قاعدددة المشدداركة" شددباب مصددر

تنميدة الشبابية بمراكدز الشدباب، وبنداء القددرات و

يا مهارات وقدرات الشباب، باإلمافة إلدى تحسد

الصدددددددورة ال هنيدددددددة لمراكدددددددز الشدددددددباب وتنفيددددددد  

المبددددددداارات المجتمعيدددددددة الم تلفدددددددة، وبرندددددددام  

ء، لتنميدددة المهدددارات الحياتيدددة للدددن " مشدددواري"

محاف ددات جديددددة لتنفيددد  4حيددث تمددد  إمدددافة 

اميددددداط، اإلسدددددكندرية، )برندددددام  مشدددددواري بهدددددا 

بهدددددددل توسدددددديق قاعدددددددة ( القليوبيددددددة، والجيددددددزة

.ام المستفيديا ما الن ء والشباب بالبرن

شددددددددهدت محاف دددددددددة اميددددددددداط العديدددددددددد مدددددددددا 

ة، المشدددروعات لتيدددوير مراكدددز الشدددباب والريامددد

إنشددداء مركدددز التعلددديع المددددني "ومنهدددا، مشدددرو  

 الل متدددر 6.1يقدددق علدددى مسددداحة ، الددد ي"بددددمياط

غرفدددددددة إقامددددددة، 46مربدددق، ويتكددددددون مدددا بهدددددددو و

معمدم حاسد   لدي، وقاعدة 2قاعات تدري ، و4و

فرا، ومكات  إاارية، وملع  200م تمرات تسق 

ة نجيددم دددناعي، ودددالة أنشددية ريامددية، ودددال

مليددون جنيدد  28.6طعددام، ب جمددالي تكلفددة بلبدد  

.2019وتع االنتهاء ما إنشائ  في ايسمبر 

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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وعددالوة علددى مددا سددب ، فقددد ددددرت العديددد مددا 

القددرارات الوزاريددة بشددنن إنشدداء مقددرات ومالعدد  

: للشباب، أهمها

، 2018لسدددددنة 1754قدددددرار رئدددددير الدددددوزراء رقدددددع ▪

بت صدددديط قيعددددة أر  مددددا أمددددالل الدولددددة 

مركدز -قرية العبيديدة -ال ادة بناحية الحوراني 

فارسكور؛ إلقامدة مقدر وملعد  خماسدي لمركدز 

.شباب العبيدية عليها

، 2014لسدددددنة 1401قدددددرار رئدددددير الدددددوزراء رقدددددع ▪

ز مركد-قرية األربعديا -بت صيط قيعة أر  

ة فارسدددكور، لصدددال  مديريدددة الشدددباب والريامددد

.إلقامة ملع  ومبنى ريامي عليها

، 2018لسدددددنة 1755قدددددرار رئدددددير الدددددوزراء رقدددددع ▪

بت صدددديط قيعددددة أر  مددددا أمددددالل الدولددددة 

مركددددددز -ال ادددددددة كائنددددددة بقريددددددة كفددددددر البدددددداب 

كفر سعد؛ إلقامة مقر وملع  خماسدي لمركدز

.شباب الدهايمة عليها

، 2018لسدددددنة 2198قددددرار رئدددددير الددددوزراء رقدددددع ▪

بت صدددديط قيعددددة أر  مددددا أمددددالل الدولددددة 

مركددز -ال ادددة كائنددة بناحيددة السددعدية القبليددة

ة كفددر سددعد، لصددال  مديريددة الشددباب والريامدد

.بدمياط؛ إلقامة مالع  للشباب عليها

2018لسدددددنة 2781قدددددرار رئدددددير الدددددوزراء رقدددددع ▪

بت صدددديط قيعددددة أر  مددددا أمددددالل الدولددددة 

ال اددددددة، بناحيدددددة أبدددددو عيددددداا التابعدددددة للوحددددددة 

مركددددز كفددددر -المحليددددة لقريددددة كفددددر المددددرابعيا 

سدددددعد، لصدددددال  مديريدددددة الشدددددباب والريامدددددة 

بدددمياط؛ إلقامددة ملعدد  كددرة قدددم عليهددا تددابق 

.لمركز شباب أبو عياا

ناايلددددا 25فدددي سددديا  متصددددم، تندددع المحاف دددة 

. 2020مركز شباب حتى نهاية عام 101رياميتا و

ويبلدددددددط عددددددددا المشدددددددروعات الجددددددداري تنفيددددددد ها 

و مشدروعات، بتكلفدة تبلدط نحد5بالمحاف ة نحدو 

.مليون جني 2.7



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافـة دمياط  | 55

حدداز ملددد  التنددداما االجتمدداعي خدددالل السدددنوات 

السددددبق المامددددية علددددى اهتمددددام كبيددددر مددددا قبددددم 

الدولدددة المصدددرية، حيدددث تدددع ومدددق األسدددر األولدددى

بالرعايددة والمددرأة المعيلددة وأدددحاب المعاشددات 

واألطفدددددال بدددددال مدددددنوى مدددددما أولويدددددات الدولدددددة 

المصدددرية، وعليددد  فقدددد شدددهد قيدددا  التنددداما 

االجتمدددددداعي بمحاف ددددددة اميدددددداط العديددددددد مددددددا 

ع  التحوالت نحدو التنميدة المجتمعيدة، حيدث سد

مدددة المحاف دددة سدددعيلا جددداالا  لتدددوفير الحيددداة الكري

واطنيا، للفئات األكطر احتياجلا، وتحسيا حياة الم

. وتحقي  العدالة بيا فئات المحاف ة

وفي إطدار المشدرو  القدومي لتيدوير قدرى الريد 

لتحسددددديا مسدددددتوى "... حيددددداة كريمدددددة"المصدددددرى 

لدددى الحيددداة للفئدددات المجتمعيدددة األكطدددر احتياجلدددا ع

مسدددتوى الدولدددة، واالرتقددداء بمسدددتوى ال ددددمات

ا اليوميدددددة المقدمدددددة للمدددددواطنيا األكطدددددر احتياجلددددد

وخادددة فددي القددرى، واسددتهدف  المبدداارة مركددز 

قريددة 28كفددر سددعد بمحاف ددة اميدداط ب جمددالي 

مشدددددددرو  900تابعدددددددة، كمدددددددا تدددددددع تنفيددددددد  نحدددددددو 

نحددددددو بالمحاف ددددددة ب جمدددالي استطمددددددارات ت قدددعر ب

ألدد  230مليددارات جنيدد  وعدددا مسددتفيديا بلددط 4

.2020مستفيد، ولل  حتى ايسمبر 

مددددا الجدددددير بالدددد كر أن عدددددا المسددددتفيديا مددددا 

برنددام  تكافددم وكرامددة فددي محاف ددة اميدداط قددد

ألدددددد  مسدددددددتفيد خددددددالل عدددددددام 44.4بلددددددط نحدددددددو 

.مليون جني 201.6، ب جمالي تكلفة 2020/2019

قام  المحاف ة بد طال  العديدد مدا المبداارات

:ينهاوالبرام  لتحقي  الحماية االجتماعية، ما ب

تيدددددددددددوير م سسدددددددددددات الرعايدددددددددددة "مبدددددددددداارة ▪

، حيددددددث تددددددع اسددددددتكمال مبدددددداني "االجتماعيددددددة

وحددددددات 6ال ددددددمات االجتماعيدددددة فدددددي عددددددا 

: ماليددديا جنيددد ؛ وهدددي5.5بالمحاف دددة بتكلفدددة 

وحدات 3، وعدا بالزرقاوحدة بالركابية، ووحدة 

بددددنم الرمدددددا، ووحددددددة بميدددد  ال دددددولي، وللددددد  

اة لتقديع ال دمات االجتماعية للجمهدور بجدو

وكفدددددداءة وفقلددددددا لمعددددددايير الجددددددواة والحكددددددع 

.الرشيد

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"



56|محافـة دمياط  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

فدددددي محاف دددددة " مشدددددروع "تفعيدددددم مبددددداارة ▪

اميدددددداط، وهددددددو المشددددددرو  القددددددومي للتنميددددددة 

جيق البشرية والمجتمعية ال ي يهدل إلى تشد

الشدددباب علدددى العمدددم الحدددر، وتدددوفير اراسدددات 

جددددددوى لجميدددددق المشدددددروعات، وتبندددددي وطدددددر  

المبدددداارات، حيددددث تسددددتهدل المحاف ددددة مددددا 

اب خالل ه ا المشرو  توفير فرد عمم للشب

 ا وفت  مجاالت جديدة لهع لمحاربة البيالة، ل

وجهد  محاف دة اميداط تعليماتهدا إلدى جميددق 

األجهدددددزة التنفي يدددددة بتسدددددهيم كدددددم إجدددددراءات 

ة القدددرو  والتيسدددير علدددى المتقددددميا، م كدددد

أهميدددددة المشدددددرو  والددددد ي يسددددداهع وبشدددددكم 

مباشددددددر فددددددي افددددددق عجلددددددة التنميددددددة بنيددددددا  

.المحاف ة

من  لل  الحيا وعلى مدار عداميا، عملد  الدولدة

جاهددددددة لمدددددد نيدددددا  عمدددددم المبددددداارة لم تلددددد  

ر محاف ددات الجمهوريددة، وزيددااة فعاليتهددا لتددوفي

ع تكددا الحيدداة الكريمددة للفئددات األكطددر احتياجلددا، ولدد

ا؛ محاف ة امياط بعيدة عا المباارة وفعالياتهد

بدددم ينددددرش فدددي محاف دددة اميددداط وحددددها تيدددوير 

العديد ما القرى ااخم المحاف ةد

واسددددتكماللا لسلسدددددلة نددددددوات جامعدددددة اميددددداط 

ا  قام قيد" حياة كريمة"مما المباارة الرئاسية 

ة شدد ون خدمددة المجتمددق وتنميددة البيئددة بجامعدد

اميدداط بالتعدداون مددق محاف ددة اميدداط ومديريددة 

ريددددة األوقددددال بتنفيدددد  سددددبق ندددددوات للتوعيددددة بق

وعي المرابعيا التابعدة لمركدز كفدر سدعد لرفدق الد

بيئدة بما تقوم ب  الدولة في مجال الحفداظ علدى ال

وددددحة المدددواطنيا لندددمان االسدددتدامة لجميدددق

فد ا اإلنجازات، وتسليط النوء على أهميدة مدا تن

الدولدددددة بالمحاف دددددة مدددددا خدددددالل تدددددوفير تنميدددددة 

تي مسددددتدامة للفئددددات األكطددددر احتياجلددددا والتددددي يددددن

أهمهددددددددا إنشدددددددداء مستشددددددددفى مركددددددددزي جديددددددددد 

بكفدددددر سدددددعد وتنهيدددددم وتبيددددديا التدددددر  وإنشددددداء 

مجمعددات خدميددة األمددر الدد ي ي سددهع فددي إحدددات 

.نقلة نوعية في تيو ر الري  المصري
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التمةةةةةةةةةةةةةةةة ي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداصلية

"

ة ي عددددد  ملدددد  التمددددويا واعددددع السددددلق التموينيدددد

دولة الب ائية ما الملفات المهمة التي توليها ال

 بددز اهتماملددا كبيددرلا، حيددث تددع تيبيدد  من ومددة ال

المدددددددددعع الجديددددددددد علددددددددى جميددددددددق محاف ددددددددات 

. الجمهورية

قددرار هيئددة ميندداء"فددي سدديا  متصددم، فقددد ددددر 

بشنن إعفاء واراات 2019لسنة 497امياط رقع 

مدددا القمددد )الهيئدددة العامدددة للسدددلق التموينيدددة 

مدددا معددددالت التفريدددط الدددواراة بقدددرار( التمدددويني

، وتيبيدددد  2018لسددددنة 517رئددددير الهيئددددة رقددددع 

لسدنة 800المعدالت الواراة بالقرار الوزاري رقدع 

1964، كمدددا دددددر قدددرار رئدددير الدددوزراء رقدددع 2016

ير بتشدكيم لجندة وزاريدة برئاسدة رئد2014لسنة 

 يددة مجلددر الددوزراء تتددولى ات ددال اإلجددراءات التنفي

تي الالزمة للبدء فى مشرو  إنشداء مركدز لوجيسد

.اطعالمي للبالل والسلق الب ائية بميناء امي

وحردلددا مددا المحاف ددة علددى زيددااة عدددا المنافدد  

عارالسددددلعية، وتددددوفير السددددلق األساسددددية بنسدددد

مناسددددددبة للمددددددواطنيا، وتددددددوفير فددددددرد عمددددددم 

إنشداء عددا مدا 2019للشباب، فقد تدع مند  عدام 

ب جمدالي بمحاف ة اميداط" جمعيتي"مشروعات 

. أل  مستفيد180منف لا، وب جمالي عدا 60عدا 

امق واتصاللا، فقد قامد  المحاف دة ب نشداء ددو

ددددوامق 3لت دددزيا وحفدددظ البدددالل علدددى رأسدددها 

زراء للبددالل بميندداء اميدداط وفقلددا لقددرار رئددير الددو

أل  طا، 70بياقة ت زيا 2014لسنة 1519رقع 

ألددد  متدددر 30بت صددديط قيعدددة أر  بمسددداحة 

.مربق بناحية شيا بمركز امياط

" ددومعة اميداط الجديددة"ه ا إلدى جاند  إنشداء 

ألددد  طدددا، بتكلفدددة 70، بسدددعة 2018فدددي مدددارس 

مليدددون جنيددد ؛ بهددددل زيدددااة 302إجماليدددة بلبددد  

اطي القددددرة الت زينيدددة للقمددد ، واالحتفددداظ باحتيددد

قيد  استراتيجي  ما مدا السدلق األساسدية، وتح

ة األما الب ائي لمصر، وتوفير فدرد عمدم جديدد

.للشباب في مناط  إنشاء تل  الصوامق
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اتصددددداللا، تدددددع ربدددددط ددددددومعة اميددددداط الجديددددددة 

ألد  120بالصومعة القديمة التي تستوع  نحدو 

طدددددا فدددددى الددددددورة، وتدددددع بنددددداء هددددد ا الصدددددومعة 

العمالقددددة والحادددددلة علددددى شددددهااة األيددددزو فددددى 

ة مجال الصيانة وتشبيم المعدات ما ال رسدان

، المسدددلحة لتيدددوير المجدددال والت دددزيا الصدددحي 

ريدط مما ي عد  إنجازلا للحدد مدا الفاقدد وسدرعة التف

ومدددمانلا لكسددد  الوقددد ، ويددددخم مينددداء اميددداط 

ألد  63مركبلدا بحمولدة متوسدية 30سنويتا نحدو 

طدددا، وسددددول تزيددددد عدددددا المراكدددد  التددددي سدددديتع 

تفريبهدددددددا بعدددددددد اإلمدددددددافة الجديددددددددة للسدددددددعة 

م الت زينيددددة، بدددددون فاقددددد يدددد كر بينمددددا كددددان يصدددد

%.20الفاقد بالت زيا التقليدي إلى نحو 

والسددتقبال القمددد  المسدددتورا مدددا ال دددارش فقدددد

قامددددددد  المحاف دددددددة ب نشددددددداء شدددددددونة البدددددددالل 

ية بفارسدددكور بددددمياط، ب جمدددالي طاقدددة اسدددتيعاب

.أل  طا70تصم إلى 

واسددددددددتكمال ا للجهددددددددوا المب ولددددددددة مددددددددا قِبَددددددددم 

ات المحاف ددة، تددع افتتددا  مركددزيا لتقددديع ال دددم

ندددة التموينيدددة للمدددواطنيا بمنيقدددة شددديا ومدي

اميدداط الجديدددة، وللدد  بعددد االنتهدداء مددا أعمددال 

ع تيويرهمددا وفقلددا ألعلددى المسددتويات، حيددث يندد

شددبابي  مددزواة بنحدددت أجهددزة 6كددم مركددز عدددا 

ر أن والجدير بالد ك. الحاسوب والتجهيزات الالزمة

تلدددد  المراكددددز تقدددددم جميددددق ال دددددمات ال ادددددة 

د، إدددددار بددددل فاقددد: بالمن ومدددة التموينيدددة، مطدددم

وإدددددار فصدددم اجتمددداعي، وتحويدددم البياقدددة إلدددى

مراكز خدمة 4كما تع إنشاء عدا . محاف ة أخرى

ماليديا جنيد  ل دمدة 5تموينية بتكلفة ت قدعر بنحدو 

.نحو مليون مواطا

ا وعلددى إثددر الجهددوا سددالفة الدد كر، فقددد ارتفددق عددد

ألددد  391البياقدددات التموينيدددة بالمحاف دددة إلدددى 

ألد  بياقدة 347.5مقابدم نحدو 2020بياقة عدام 

، كما ارتفق عدا المستفيديا مدا هد ا2014عام 

.2020البياقات إلى نحو مليون مستفيد عام 
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طبيعددة المحاف ددة االقتصددااية تجعلهددا مددما

أولويددات الدولددة فددي حفددظ األمددا والعدالددة، فقددد

شهدت محاكع المحاف ة طفرة فدى األااء بعدد 

ميكنددة العمددم بهددا وحقدد  هدد ا التيددور االننددباط

اإلااري والددددددوظيفي بالمحدددددداكع، كمددددددا أن ميكنددددددة 

  التقامدددي وتسدددجيم الجلسدددات منعددد  التالعددد

التقامددددددي "والتزويددددددر، وسدددددداعدت علددددددى تفعيددددددم 

".اإللكتروني

وعلددى دددعيد إنشدداء المحدداكع، فقددد ددددر قدددرار 

ب نشددددداء 2021لسدددددنة 6083وزيدددددر العددددددل رقدددددع 

محكمدددددة اميددددداط الجديددددددة الجزئيدددددة، التدددددي تتبدددددق 

ايا محكمددة اميدداط االبتدائيددة، وت ددتط بن ددر قندد

ائرة الواقعدة بدد( المدني الجزئي والجندائي الجزئدي)

مدينددددة اميدددداط الجديدددددة، ومنموريددددة كفددددر سددددعد 

الكليددددة، وإنشددددداء محكمددددة أسدددددرة اميدددداط تتبدددددق 

نددايا محكمدة اميدداط االبتدائيددة، ت دتط بن ددر الق

.الواقعة بدائرة مدينة امياط الجديدة

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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وعلددددى دددددعيد متصددددم، فقددددد ددددددر قددددرار رئددددير 

بت صديط قيعدة 2014لسنة 1520الوزراء رقع 

-متدددر مربدددق بناحيدددة شددديا 2000أر  بمسددداحة 

مركدددز اميددداط بمحاف دددة اميددداط؛ ببدددر  إقامدددة 

.مجمق للنيابات اإلاارية عليها

هددد ا، ويدددنتي تيدددوير المحددداكع فدددي اميددداط مدددما 

مدة ال ية المتكاملة لوزارة العدل لتيوير من و

العدالددة واألمددا علددى مسددتوى الجمهوريددة، ومددا 

:أبرز المشروعات التي تم  بالمحاف ة

رفدددق كفددداءة محكمدددة اميددداط االبتدائيدددة عدددام ▪

.مليون جني 1.4، بتكلفة 2021

، 2020الجزئيدة عدام الزرقدارفق كفداءة محكمدة ▪

.أل  جني 75بتكلفة حوالي 

رفدددق كفددداءة مقدددر محكمدددة األسدددرة والشدددهر ▪

.أل  جني 800، بتكلفة 2019العقاري عام 

وقددد جدداء تيددوير محدداكع اميدداط مددما المرحلددة 

ل الطانيددة مددا خيددة الددوزارة التددي تددع تنفيدد ها خددال

، وشددمل  (2020سددبتمبر -2020مددارس )الفتددرة 

ا محدداكع اإلسددماعيلية، بورسددعيد، اميدداط، شددبي

الكددددددوم، طنيددددددا، المحلددددددة الكبددددددرى، المنصددددددورة، 

رب الباروا، امنهور، اإلسكندرية، غدإيتاي، اكرنر

.اإلسكندرية االبتدائية

ط على دعيد متصم، قام  نقابة محداميا اميدا

ع الفرعية بتيوير غرفدة المحداميا بمجمدق محداك

، وللددددد  مددددددما خيددددددة 2021كفدددددر سددددددعد عددددددام 

ى المجلر لتيوير غرل المحاميا بالمحداكع علد

مسدددتوى المحاف دددة، وسددديتع تشدددبيلها عقددد 

االنتهدددداء مددددا الن ددددام اإللكترونددددي ال دددداد بهددددا 

.بمجمق المحاكع

علدددى إثدددر الجهدددوا سدددالفة الددد كر، فقدددد بلدددط عددددا 

محدددداكع عددددام 9المحدددداكع فددددي المحاف ددددة نحددددو 

كما بلط عدا مراكز وأقسام الشدرطة نحدو. 2020

نقيدددة 16مراكدددز، وعددددا نقددداط اإلطفددداء نحدددو 10

. بالمحاف ة في العام لات 
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ت عدددد  مديندددة اميددداط مدددا أهدددع المددددن السدددياحية 

واألثريددة القديمددة، ويوجددد بهددا عدددا مددا المسدداجد 

األثريددددة، يددددنتي فددددي مقدددددمتها مسددددجد عمددددرو بددددا 

العاد أشهر مساجد امياط، وأقدمها، وأكطرهدا 

لكبيدر لكرلا في كت  التاري،، وييل  عليد  الجدامق ا

ام ال ي ب ني عندما فت  عمرو بدا العداد مصدر عد

و ميالايتددا، ويشددب  فددي ت يييدد  جددامق عمددر642

بددا العدداد بمصددر القديمددة، وتددع ترميمدد  وإعددااة

.تنهيل  ما قِبَم وزارة السياحة واآلثار

مشددرو  تيددوير من ومددة "قامدد  الدولددة بدد طال  

 ا ، ويدنتي هد"المعلومات بهيئة األوقال المصرية

وريددة المشددرو  تنفيدد لا لقددرار السدديد رئددير الجمه

بشددنن حصددر جميددق أمددالل 2016لسددنة 300رقددع 

هيئددددددة األوقددددددال المصددددددرية، وإنشدددددداء أرشددددددي  

إلكترونددددي لحفددددظ الحجدددد  وال ددددرائط وممتلكددددات

الهيئددددة، وللدددد  بالتعدددداون مددددق الهيئددددة المصددددرية 

يددا العامددة للمسدداحة ووزارة االتصدداالت وتكنولوج

.المعلومات

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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را كمددا شددهدت محاف ددة اميدداط افتتددا  عددداا كبيدد

وير ما المساجد الجديدة، فنللا عدا تدرميع وتيد

العديدددد مدددا المسددداجد القديمدددة، ليصدددم إجمدددالي 

عدددددا المسدددداجد الجديدددددة التددددي افت تحدددد  مدددد خرلا 

مسددجدلا، وتقددق تلدد  المسدداجد فددي عدددا مددا 62

قريدددددة العنانيدددددة، أوالا حمدددددام، : )القدددددرى تشدددددمم

: ومنهددددا(. ال لفيددددة اميدددداط الجديدددددة، والف اايددددة

 الء "، مسدددجد "هاللدددي"مسدددجد الندددور الشدددهير بدددد

ي فد" الفدت "فدي قريدة السدنانية، مسدجد " الدرحما

.قرية الشي، مرغام

مها كما تع تدشيا وتجديد عدا ما الكنائر، أه

اميداط إنشاء كنيسة لليائفدة األرثولكسدية فدي

والتددددددي تعتبددددددر منبددددددرلا لنشددددددر رسددددددالة الجديدددددددة؛ 

التسددددام  والسددددالم والمحبددددة بدددديا المددددواطنيا

ى وتعزيددز قدديع األخددوة واإلنسددانية، والم قامددة علدد

بمركدددددز خددددددمات الحدددددي 59قيعدددددة األر  رقدددددع 

ال دددددامر بمديندددددة اميددددداط الجديددددددة، بمسددددداحة

ألدد  متددر مربددق، وللدد  بعددد موافقددة مجلددر 1.7

فبرايدددر 11بتددداري، 150إاارة الهيئدددة بجلسدددت  رقدددع 

علددددى إتاحددددة قيعددددة أر  إلقامددددة كنيسددددة 2021

لليائفددددددة الددددددروم األرثددددددولكر بمدينددددددة اميدددددداط 

180الجديدددة، علددى أن يددتع االلتددزام بالقددانون رقددع 

يع ال اد بتن يع أعمال البناء وتدرم2016لسنة 

الكندددائر والقواعدددد المعمدددول بهدددا بالهيئدددة فدددي

.ه ا الشنن

علددى إثددر الجهددوا سددالفة الدد كر، بلددط إجمددالي عدددا

المسددداجد الحكوميدددة واألهليدددة بالمحاف دددة عدددام

.مسجدلا1499نحو 2020

62
إجمدددالي عددددا المسددداجد الجديددددة 

فدي التي تدع افتتاحهدا بالمحاف دة

.2020عام 

مسدددددددددددددددددددددددجًدا



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
ةالدمددكددددددددداندديدددددددددددد

04



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكتف مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسد ر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددد 

175
مندداط  غيددر م ييددة جددارا تيويرهددا 7تكلفددة 

.بالمحاف ة

نوب تكلفة مشرو  تيوير منيقتي شمال وج

.2020الصياايا بمدينة رأس البر في يوليو 

قيا  مشروعلا منفع لا وجاريلا تنفي ا ل14تكلفة 

.الري والموارا المائية بدمياط

آالف وحدددددددددددددددددددددددددددة3

سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكنية

تددددع تنفيدددد ها بمشددددرو  اإلسددددكان االجتمدددداعي

.2020بمدينة امياط الجديدة حتى عام 

2.3
 الل وحدة سدكنية بمشدرو  7.3تكلفة إنشاء 

اار مصدددددددر بمديندددددددة اميددددددداط الجديددددددددة فدددددددي 

.2019يونيو 

مال تدع تنفيدد ها بمشددرو  تيددوير منيقتددي شدد

وجندددددوب الصدددددياايا بمديندددددة رأس البدددددر فدددددي 

.2020يوليو 

مليددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددد 

1.1

مليددددددددددددددار

جنيددددددددددددددد 

وحدددددددددددة220

سدددددكنية

مليدددددددددددددددددددون95

جنيددددددددددددددددددددددددد 
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م ح دددي قيدددا  اإلسدددكان باهتمدددام كبيدددر مدددا قِبَددد

الدولددددة المصددددرية، حيددددث أحددددرزت الدولددددة تقدددددملا 

افدة ملحوظلا في مسيرة التنمية على األددعدة ك

لرفددددددق معيشددددددة المددددددواطنيا بالمنددددددي قدددددددملا 

بتحسددددديا خددددددمات اإلسدددددكان وتحقيددددد  تنميدددددة 

ة عمرانيدددة متكاملدددة بالمددددن؛ لتحقددد  حيددداة كريمددد

.  وعدالة اجتماعية لجميق الفئات

ان تبن  الدولة مشروعات عدة في قيدا  اإلسدك

علددى رأسدددها مشددرو  اإلسدددكان االجتمدداعي، كمدددا 

توسددع  فددي إنشدداء المدددن العمرانيددة الجديدددة؛

وللدددددد  لتددددددوفير مجتمعددددددات سددددددكنية متكاملددددددة 

ال ددددددمات تندددددع وحددددددات اإلسدددددكان المناسدددددبة 

لجميددق فئددات المجتمددق والمرافدد  ال ادددة بهددا،

ة، باإلمدددافة إلدددى ال ددددمات التعليميدددة، والصدددحي

والطقافيددددة، والترفيهيددددة، ومنهددددا مدينددددة اميدددداط

الجديددددة التدددي تدددع إنشددداؤها طبقلدددا لقدددرار رئدددير

وتعديلددد  1980لسدددنة 546مجلدددر الدددوزراء رقدددع 

.2018لسنة 262بالقرار الجمهوري رقع 

اإل ةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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ان وفي إطار رؤية الدولة للنهو  بقيدا  اإلسدك

وتددوفير مسدددكا مالئددع للمدددواطنيا، فقددد قامددد 

بالعديددد مددا المشددروعات فددي هدد ا الصدددا، علددى 

: رأسها

بمحاف ددددة مشةةةةروعات اإل ةةةةكا  اال تمةةةةاعي 

اميدددداط، حيددددث قامدددد  المحاف ددددة بتنفيدددد  عدددددة 

مشدددددددددروعات لإلسدددددددددكان االجتمددددددددداعي بتكلفدددددددددة 

: مليون جني ، ومنها212

شدديا، بتكلفددة-بدقهلددةوحدددة 140تنفيدد  عدددا ▪

.مليون جني 31بلب  

وحدددددة بعزبددددة البددددرش، بتكلفددددة 120تنفيدددد  عدددددا ▪

.مليون جني 41بلب  

شددديا، -وحددددة بتدددم الكاشددد  380تنفيددد  عددددا ▪

.مليون جني 140بتكلفة بلب  

ر وعالوة على ما سب ، أطلق  الدولة مشدرو  اا

ونيدو مصر بدمياط الجديدة الد ي تدع تنفيد ا فدي ي

عمددددارات سددددكنية ب جمددددالي303ويتنددددما . 2019

  الل وحددددة سدددكنية، ب جمدددالي تكلفدددة بلبددد7.3

.مليار جني 2.3

غدرب )وحددة 984عالوة على للد ، تدع تنفيد  عددا 

مددما ( الحددي ال ددامر بمدينددة اميدداط الجديدددة

مشددددرو  سددددكا مصددددر، بتكلفددددة إجماليددددة بلبدددد 

.مليون جني 243.4

وحدددددة 96فددددي سدددديا  متصددددم، تددددع تنفيدددد  عدددددا 

سدددددددكنية مدددددددما المرحلدددددددة األولدددددددى بمشدددددددرو  

، بتكلفدددددددددة 2020جندددددددددة بالمديندددددددددة فدددددددددي يونيدددددددددو 

.مليون جني 35.1

ا وعلى إثدر الجهدوا سدالفة الد كر، بلدط إجمدالي عدد

وحدددددات اإلسددددكان االجتمدددداعي المنفدددد ة بمدينددددة 

 الل وحددة 3نحو 2020امياط الجديدة حتى عام 

مليدددون جنيددد ، وارتفدددق عددددا 760سدددكنية بتكلفدددة 

المسددددددددددتفيديا مددددددددددا تلدددددددددد  الوحدددددددددددات إلددددددددددى 

. أل  مستفيد12.2
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، تدددددع افتتدددددا  مشدددددرو  تيدددددوير 2020فدددددي يوليدددددو 

س منيقتي شدمال وجندوب الصدياايا بمديندة رأ

عمدددارة ب جمدددالي عددددا 12البدددر، وتندددع المنيقدددة 

وحدددددة سددددكنية كاملددددة المرافدددد ، والموقددددق 220

العدددددام يندددددع عمدددددارات مكوندددددة مدددددا اور أرمدددددي 

أاوار متكددررة السددكا بددديم عددا 4باإلمددافة إلددى 

العشدددددد  الموجددددددواة بالمنيقددددددة مددددددق تددددددوفير 

إيجدددددددارات م قتدددددددة للمدددددددواطنيا لحددددددديا انتهددددددداء 

أعمدددددال التيدددددوير ب جمدددددالي تكلفدددددة بلبددددد  نحدددددو 

.مليون جني 95

أس ويددنتي تنفيدد  مشددرو  الصددياايا فددي مدينددة ر

ية البر، تزامنلا مق اإلعالن عا محاف ة امياط خال

مددددا المندددداط  العشددددوائية غيددددر اآلمنددددة، تنفيدددد لا

لتوجهددددات الدولددددة المصددددرية فددددي القندددداء علددددى 

المنددداط  غيدددر اآلمندددة، وتسدددكيا أهاليهدددا ااخدددم 

مجمعدددات سدددكنية تدددوفر لهدددع واقعلدددا مجتمعيتدددا

جديددددلا، هددد ا و يعدددد  مشدددرو  الصدددياايا أحدددد ثمدددار

ر التعدداون الجدداا بدديا المحاف ددة ودددندو  تيددوي

.المناط  الحنرية

تطةةةةةةةةةةةة ير العشةةةةةةةةةةةة ائيات
"



70|محافـة دمياط  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ة وهدد ا المنيقددة كاندد  ت عددد   خددر بقعددة عشددوائي

خيددددرة تكددددتظ بعشدددد  غيددددر دددددالحة للسددددكا 

ة ولير بها مرافد ، وتحولد  إلدى عمدارات سدكني

مصددممة علددى أحدددت طددراز، ويتددوافر بهددا م تلدد  

ال دددددمات؛ تحقيقلددددا لرؤيددددة الدولددددة فددددي تسددددكيا

ة قدداطني تلدد  المندداط  فددي وحدددات سددكنية  مندد

ومجهدددزة بجميدددق المرافددد ، ويشدددمم الم يدددط 

هدر العدام للمنيقدة ممشدى تدع إنشداؤا موازيلدا لن

  النيددم، وينددع مندداط  خنددراء، إلددى جاندد  تنفيدد

أعمدددال الردددد ، ورفدددق الكفددداءة وردددد  اليدددر  

. باألسفل 

ي كما يشمم الم يط سو  النيدم الحنداري فد

مديندددددددة رأس البدددددددر، والددددددد ي يعتبدددددددر مدددددددا أهدددددددع 

د  المشدددروعات ب يدددة التنسدددي  الحنددداري، وت عددد

هددد ا السدددو  نقلدددة نوعيدددة مهمدددة لشدددار  النيدددم 

والمدينددددددة بنكملهددددددا؛ ن ددددددرلا لمددددددا شددددددهدا هدددددد ا 

اعدة الممشى السدياحي مدا تعدديات، وانتشدار الب

.الجائليا ب ، خالل الفترات المامية

مندددداط  غيددددر م ييددددة، 7اتصدددداللا، جددددارِ تيددددوير 

، امياط القديمة، األعصدر"بمحاف ة امياط وهي 

غددديط النصددددارى، المنيددددا، السددديالة، شددددط الملدددد ،

مليدددددون جنيددددد ، 175بتكلفدددددة قددددددرها " والسدددددنانية

وتشددمم تنفيدد  أعمددال رددد  لليددر  وشددبكات

الميددداا، والصدددرل الصدددحي، واإلندددارة، وتسدددتهدل

الدولددددددددة المندددددددداط  غيددددددددر الم ييددددددددة بمدددددددددن 

المحاف ددددة والتددددي تفتقددددر إلددددى خدددددمات اليددددر ، 

والشدددددبكات، واإلندددددارة، وال تسدددددتهدل المنددددداط  

خددارش الحيددز العمرانددي أو المقامددة بالم الفددة علددى

.األرامي الزراعية 

رو  وعلى دعيد جهوا المحاف ة في تنفي  مش

" نحددددو مدددددن عربيددددة بدددددون مندددداط  غيددددر رسددددمية"

والمقددددرر تنفيدددد ا بالتعدددداون مددددق برنددددام  األمددددع 

المتحدددددددددة للمسددددددددتوطنات البشددددددددرية، قامدددددددد  

ات المحاف ة بتوفير قاعدة بيانات كاملدة واراسد

.شاملة لتحقي  التيوير العمراني
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قامددد  الدولدددة بتنفيددد  العديدددد مدددا المشدددروعات 

ري، القومية للنهو  بقيدا  المدوارا المائيدة والد

ومنهدددا المشدددرو  القدددومي لتبيددديا التدددر  مدددما

لدري ، وتنفي  مشرو  تحويدم ا"حياة كريمة"مباارة 

.  بالبمر إلى ن  ع الري الحديطة

وفددي إطددار للدد ، قامدد  محاف ددة اميدداط بتنفيدد 

عددددددددا مدددددددا مشدددددددروعات الدددددددري؛ بلدددددددط إجمدددددددالي 

المشدددددددددروعات المنفددددددددد ة والجددددددددداري تنفيددددددددد ها 

مشدددددروعلا، 14بالمحاف دددددة خدددددالل الفتدددددرة نحدددددو 

مليددار جنيدد ، منهددا 1.1ب جمددالي تكلفددة بلبدد  نحددو 

ات مشددروعات تتعلدد  برفددق كفدداءة التددر  والقنددو

المائيددددة لرفددددق كفدددداءة اسددددت دام الميدددداا وزيددددااة 

:إنتاجية األرامي الزراعية، ومنها

وغداز استكمال تكري  المنيقة جنوب شدر  ب▪

.(الجزء الجنوبي والشمالي)مطلث الديبة 

مشددرو  رفددق كفدداءة قندداة سددورجان بدددمياط، ▪

حيددث يهددددل هددد ا المشددرو  إلدددى رفدددق كفددداءة 

مترلا 25مترلا وعر  750قناة سورجان بيول 

لندددمان اسدددتمرارية تجديدددد الميددداا والحفددداظ

اء على ارجة الملوحدة بهدا، إمدافةل ألعمدال البند

األساسدددددددددية وال دميدددددددددة واإلااريدددددددددة لنحدددددددددو 

فددددددانلا مدددددا أرامدددددي 139قيعدددددة مدددددما 292

.المستطمريا

ع تنهيم المجدرى المدائي لترعدة زغلولدة مدا الفد▪

، بيددددددددول 2021إلددددددددى النهايددددددددة، تددددددددع تنفيدددددددد ا 

كيلدددومترات وتنهيدددم فدددر  زغلولدددة بيدددول 4.8

اة متدددرلا، بهددددل تقليدددم تكلفدددة الدددري وزيدددا650

اخددددددم المددددددزار  نتيجددددددة للتيددددددوير المتكامددددددم، 

رفددق وتحسدديا الومددق البيئددي بددالقرى، أينلددا ل

كفددداءة اسدددت دام الميددداا فدددي الزراعدددة وزيدددااة 

اليددة اإلنتاجيددة الزراعيددة، وبلبدد  التكلفددة اإلجم

.مليون جني 19نحو 

ول تنهيددم المجددرى المددائي لترعددة السددنانية بيدد▪

، ب جمدددالي تكلفدددة 2021 الل متدددر فدددي عدددام 6.3

.مليون جني 22بلب  نحو 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارد المائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

"
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تدعيع وإعااة تنهيدم حدواجز األمدواش، تدع البددء▪

؛ بهددددددل حمايددددددة 2020فدددددي المشدددددرو  عدددددام 

وتيدددددوير السدددددواحم والشدددددواطئ المصدددددرية، 

.مليون جني 65ب جمالي تكلفة بلب  نحو 

كيلومترات فدي 5.6تنهيم ترعة اليابية بيول ▪

مليدون جنيد ، 20، بتكلفة بلب  نحو 2020عام 

وللددددد  بهددددددل تقليدددددم تكلفدددددة الدددددري، وزيدددددااة 

.اإلنتاجية الزراعية

إ ةةةار أعمةةةال حمايةةةة وتطةةة ير السةةة احا وفدددي 

تدددددع عمدددددم اسدددددتكمال والشةةةةة ا ص المصةةةةةرية، 

أعمددال تكريدد  لعدددة مندداط  بالمحاف ددة، وللدد  

دي بهدل التكي  مدق التبيدرات المناخيدة، والتصد

وب ل اهرة النحر واآلثار الناتجدة عدا ارتفدا  منسد

:سي  البحر وإيقال تراجق خط الشاطئ، منها

حمايددة المنيقدددة شددر  مينددداء اميدداط مرحلدددة ▪

.مالييا جني 108ثالطة، بتكلفة 

حمايدددددددة المنددددددداط  السددددددداحلية المن فندددددددة ▪

بدددمياط الجديدددة حتددى غددرب محيددة الكهربدداء، 

.مليون جني 51.5بتكلفة بلب  نحو 

وغداز استكمال تكري  المنيقة جنوب شدر  ب▪

، 2018فددي عددام ( الجددزء الجنددوبي)مطلددث الديبددة 

بهدددل حمايددة وتيددوير السددواحم والشددواطئ،

.مليون جني 53ب جمالي تكلفة بلب  نحو 

وغداز استكمال تكري  المنيقة جنوب شدر  ب▪

، 2018فدي عدام ( الجدزء الشدمالي)مطلث الديبة 

.مليون جني 58ب جمالي تكلفة بلب  نحو 

تكريددد  المنيقددددة جندددوب غددددرب بوغددداز مطلددددث ▪

، بتكلفددة 2017تددع تنفيدد  المشددرو  عددام : الديبددة

.مالييا جني 107كلية بلب  

رب حماية وتدعيع الحائط البحري بالمنيقة غد▪

، بتكلفدة إجماليدة بلبد 2019اللسان فدي عدام 

.مليون جني 16نحو 
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مينددداء اميددداط مدددا المدددوانئ ال ندددراء العالميدددة 

مدوانئ الصديقة للبيئة، حيث إن  وألول مدرة فدي ال

المصدددرية تدددع اسدددت دام أوندددال شدددحا وتفريدددط

ة بمينداء دديقة للبيئدة تعمدم بالياقدة الكهربائيد

، وللدددد  تماشدددديلا مددددق 2020اميدددداط فددددي نددددوفمبر 

اسددددددتراتيجية النقددددددم البحددددددري المصددددددري لرفددددددق 

لهددا إلددى التصددني  الدددولي للمددوانئ البحريددة وتحوي

. موانئ خنراء تراعي الب عد البيئي 

امدم ويتميز مينداء اميداط بوجدوا مرددد بيئدي متك

متدددرلا مربعلدددا، ويعتبدددر المرددددد 180علدددى مسددداحة 

ة أكبددر محيددة ردددد تددع ربيهددا بالشددبكة القوميدد

رددد كمدا يتميدز بنند  م. للردد البيئدي ااخدم مصدر

يئيدة متكامم وتبيي أجهزت  جميق القياسات الب

يبيدد  المتعددارل عليهددا اوليتددا، ويلتددزم الميندداء بت

نن جميق االتفاقيات والمعاهددات والقدوانيا بشد

لدوليدة المحاف ة على البيئة وااللتزام بالمعدايير ا

والمحليددددة أثندددداء تددددداول جميددددق أنددددوا  البنددددائق، 

.وبصفة خادة بنائق الص  غير الن ي 

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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وفدددددي إطدددددار تنفيددددد  البنيدددددة التحتيدددددة لمن ومدددددة

الم لفددددات الجديدددددة، وتحسدددديا عمليددددات جمددددق 

خليدددة افدددا "ونقدددم الم لفدددات، فقدددد تدددع إنشددداء 

، تسددداهع فدددي زيدددااة "ددددحي بمنيقدددة أبدددو جريددددة

.معدالت الت لط النهائي اآلما ما النفايات

ئدة، وعلى دعيد جهوا الدولة للحد مدا تلدوت البي

فقددددد بدددد ل  المحاف ددددة جهددددوالا كبيددددرة لتركيدددد 

مكامير فحع متيورة متوافقدة مدق االشدتراطات

ث البيئيددة، خادددة فددي مدينددة اميدداط الجديدددة، حيدد

،  تمدد  إزالددة العديددد مددا مكددامير الفحددع الم الفددة

ات وتع تركي  أخرى ميورة وميابقة  لالشدتراط

البيئية، 

شدارك  وسعيلا لتحقي  االستدامة البيئيدة، فقدد

، التدددي"اتحندددر لألخندددر"المحاف دددة فدددي مبددداارة 

ميدددة جددداءت فدددي إطدددار االسدددتراتيجية القوميدددة للتن

وتسدددددتهدل تبييدددددر " 2030مصدددددر "المسدددددتدامة 

السددددددددلوكيات، ونشددددددددر الددددددددوعي البيئددددددددي، وحددددددددث 

ي المدواطنيا وخاددةل الشددباب علدى المشداركة فدد

مان الحفدداظ علددى البيئددة والمددوارا اليبيعيددة لندد

، اسددتدامتها حفاظلددا علددى حقددو  األجيددال القاامددة

وبمددددددا ينددددددما الحفدددددداظ علددددددى تددددددوازن الددددددن ع 

صدااية اإليكولوجية، وتع يع فرد التنميدة االقت

. واالجتماعية 

علددى دددعيد متصددم، أطلقدد  جامعددة اميدداط فددي 

" الجامعدددددة ددددددديقة للبيئدددددة"مبددددداارة 2020ينددددداير 

للحفدددددداظ علددددددى المددددددوارا اليبيعيددددددة، تنددددددمن  

المبددداارة ارتبددداط التعلددديع والبحدددث العلمدددي مدددق

.البيئة، وإجراءات السالمة والصحة المهنية

ر وختاملددا، فددي إطددار خيددة الدولددة للحفدداظ علددى نهدد

النيددم مددا التلددوت، ددددر قددرار رئددير الددوزراء رقددع

بتعدددديم بعددد  أحكدددام القدددرار : 2017لسدددنة 1310

باعتبددددار الجددددزر الواقعددددة 1998لسددددنة 1969رقددددع 

ااخددم مجددرى نهددر النيددم بشددمال ووسددط وجنددوب 

الددوااي والدددلتا، وفرعددي رشدديد واميدداط، محميددات

.طبيعية



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والشددددددددددددددددددبكات

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

يدر طفرةر 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 

آالف

كيلدددددددددددومتر

198
مشددددروعلا لرددددد  وتهيئددددة اليددددر  26تكلفددددة 

الداخليدددددددددددة بالمحاف دددددددددددة خدددددددددددالل الفتدددددددددددرة

(2014–2020.)

1.9
ير تكلفددة إنشدداء حدداجز األمددواش الشددرقي وتيددو

.حاجز األمواش الشرقي بميناء امياط

تدددع تنفيددد ها مدددا قبدددم شدددركة كهربددداء شدددمال

.مليون جني 25الدلتا بدمياط، ب جمالي تكلفة 

4.5
إجمدددددالي أطدددددوال اليدددددر  المرددددددوفة ااخدددددم 

.2020/2019المحاف ة حتى عام 

1.1
لتعميددددد  الممدددددر المالحدددددي وحدددددو  الددددددوران 

.بميناء امياط

مليددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددد 

99.9%
كة نسددددبة األسددددر المصددددرية المتصددددلة بالشددددب

العامدددددة لميددددداا الشدددددرب بالمحاف دددددة، وفقلدددددا 

.2017لتعداا عام 

مليدددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 

21

مليددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددد 

مشددددددددددروًعا
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مددا أهدددع اإلنجددازات التدددي ... تيددوير ميندداء اميددداط

حققتهدددددا المحاف دددددة فدددددي مجدددددال النقدددددم خدددددالل 

.السنوات السبق المامية

قامدد  المحاف ددة بتنفيدد  عدددا مددا المشددروعات 

لبد  في قيا  النقدم واليدر ، بتكلفدة إجماليدة ب

:مليارات جني ؛ وما أهمها9.2نحو 

متددرلا 340إنشدداء ردددي  بنددائق عامددة بيددول ▪

.مليون جني 142مترلا، بتكلفة بلب  12وعم  

مترلا، 16مترلا إلى 15تعمي  الممر المالحي ما ▪

متددرلا؛ 15.5متددرلا إلددى 14.5وحددو  الدددوران مددا 

ر هد ا الستقبال سفا الجيم ال امر، وتعتب

نداء، أول عملية تعمي  للممدر مند  افتتدا  المي

أمتدار، بتكلفدة 8وعملية إنشداء رددي  بيدول 

.مليون جني 200.2بلب  

تعميددددد  الممدددددر المالحدددددي وحدددددو  الددددددوران ▪

متددددرلا، بتكلفددددة بلبدددد  18بميندددداء اميدددداط إلددددى 

.مليار جني 1.1

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
"
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محيدددة جديددددة متعدددداة األغدددرا  فدددي مينددداء ▪

ة اميددداط، بتنفيددد  عددددا مدددا الشدددركات الوطنيددد

المصددددرية، وتشددددتمم علددددى أردددددفة بددددنطوال 

متددرلا، ومجهددزة بسدداحات 17متددرلا، وعمدد  680

أل  متدر مربدق، ومدا 70خلفية تبلط مساحتها 

هدددا المنت دددر أن تصدددم الياقدددة االسدددتيعابية ل

مالييا طا سنويلا، 4حوالي 

 الل متددر 3.6إنشداء حدداجز أمددواش غربدي بيددول ▪

وتيددددددوير حدددددداجز األمددددددواش الشددددددرقي ب مددددددافة 

.مليار جني 1.9أل  متر، بتكلفة بلب  1.6

ماليدددديا 4.5إنشدددداء محيددددة حاويددددات بياقددددة ▪

متددددرلا، 1970حاويددددة مكافئددددة بددددنطوال أردددددفة 

 الل متددر 910متددرلا، وسدداحة خلفيددة 18وعمدد  

.مليارات جني 4.5مربق، بتكلفة بلب  

علددددى الصددددعيد لاتدددد ، بلددددط إجمددددالي المشددددروعات 

ياط المنف ة بواسية مديرية الير  والنقم بددم

نحدو 2020حتى يونيو 2014خالل الفترة ما يوليو 

مليددون 114.1مشددروعلا ب جمددالي تكلفددة بلبدد  18

مشددددروعات 8جنيدددد ، وجددددارا العمددددم علددددى تنفيدددد  

.مليون جني 83.9بتكلفة 

يمكدددا التيدددر  إلدددى أبدددرز تلددد  المشدددروعات علدددى

:النحو التالي

رددددد  أسددددفل  بنيددددا  المحاف ددددة، وللدددد  ▪

.مليون جني 16بتكلفة بلب  نحو 

، رددد  بالطددات خرسددانية بنيددا  المحاف ددة▪

.مليون جني 17ولل  بتكلفة بلب  نحو 

رددد  طريدد  علددي الصددياا مددا الهددوير حتددى▪

ة كيلددومتر، وللدد  بتكلفدد2.7الكددوبري المعدددني 

.مليون جني 20بلب  نحو 

مددا اليريدد  السددريق 801رفددق كفدداءة طريدد  ▪

يول حتى كوبري اليلمبات بيري  أبو النوم ب

.مليون جني 1.5كيلومترلا، بتكلفة 14
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رفددق كفدداءة طريدد  إسددتاا اميدداط بددرأس البددر▪

نحددوكيلددومتر، وللدد  بتكلفددة بلبدد 1.3بيددول 

.أل  جني 500

مشدددروعات را الشددديء ألددددل  لمراكدددز 5عددددا ▪

ومدن وقرى المحاف ة، وأعمال دديانة طدر  

وجسددددور بنيددددا  المحاف ددددة والممولددددة مددددا 

، اعتمدددااات را الشددديء ألددددل  والبددداب الطددداني

.مليون جني 20.3ولل  بتكلفة بلب  نحو 

طريدد  خددارش شددرباد بمركددز فارسددكور بيددول▪

و كيلددددومترات، وللدددد  بتكلفددددة بلبدددد  نحدددد3.4

.أل  جني 850

عمليددة را الشدديء ألدددل  لمراكددز ومدددن وقددرى ▪

المحاف ددددة وأعمددددال ددددديانة طددددر  وجسددددور 

حددو بنيددا  المحاف ددة، وللدد  بتكلفددة بلبدد  ن

.مالييا جني 6.5

، ردددد  ميددددان الشدددهابية بددددمياط وتفرعاتددد ▪

.مالييا جني 5ولل  بتكلفة بلب  نحو 

مشدددروعات أعمدددال ردددد  األسدددفل  6عددددا ▪

ة والبالطات ال رسانية ااخم نيا  المحاف 

والممولددة مددا االرتباطددات الددواراة مددا ايددوان 

بد  عام المحاف ة، وللد  بتكلفدة إجماليدة بل

.مليون جني 39.4

ا اتصدداللا، قامدد  المحاف ددة بتنفيدد  مجموعددة مدد

ث أعمال تيوير ورفق كفاءة الير  والكباري؛ حيد

يداط تع إنشاء كدوبري شدمالي وجندوبي بمديندة ام

بربيددة لتحقيدد  الددربط بدديا المنيقددة الشددرقية وال

متددرلا لكددم 177طنتددا وطددول 70بالمدينددة، بحمولددة 

اميددداط –منهمدددا، كمدددا تدددع ردددد  طريددد  شدددربيا 

ت كيلومترلا؛ للحد ما مشدكالت وحدواا40بيول 

.اليري  وتسهيم حركة المرور
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وعلدددى إثدددر الجهدددوا سدددالفة الددد كر لتيدددوير ورفدددق

  كفاءة النقم واليدر  بالمحاف دة، فقدد سدجل

أطدددوال اليدددر  المرددددوفة بالمحاف دددة ارتفاعلدددا

مقابددددم 2020/2019 الل كيلددددومتر عددددام 4.5إلددددى 

، وبلدددددط 2014/2013 الل كيلدددددومتر عدددددام 3.2نحدددددو 

.2020/2019كوبري عام 16أعداا الكباري نحو 

3.2

4.5

2014/2013 2020/2019

(رألف كيلومت)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

يادة في أطوال الطرق المرصوفة التابعة نسبة الز

ي خالل الفترة للهيئة العامة للطرق والكبار

(2014/2013-2020/2019)

40.6%

16
إجمدددالي أعدددداا الكبددداري التابعدددة

اري للهيئة العامدة لليدر  والكبد

.2020/2019حتى عام 

كوبددددددددددددددددري
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مددا التيددوير الم سسددي والتحددول الرقمددي ي عددد 

ق أهع أولويدات المحاف دة خدالل السدنوات السدب

رفدق المامية، وينتي لل  في إطار سعي الدولدة ل

كفددددددداءة م سسددددددداتها وبنددددددداء مصدددددددر الرقميدددددددة 

والوددددول إلدددى مجتمدددق يتعامدددم رقميتدددا فدددي كدددم

ز مناحي الحياة، ولل  ما خالل العمدم علدى تعزيد

لومددددات تنميددددة البنيددددة التحتيددددة لتكنولوجيددددا المع

يدة واالتصاالت، وتحسيا جواة ال دمات الحكوم

ع وتحسدديا بيئددة وإجددراءات العمددم، وتددوفير الدددع

لعمليددددة دددددناعة القددددرار، وإيجدددداا حلددددول إبداعيددددة 

.للقنايا التي تهع المواطنيا

، تدع افتتدا  عددا مدا المشدروعات 2019وفي عام 

  التكنولوجيددددة والبريددددد بمحاف ددددة اميدددداط، وللدددد

، 2015لسدنة 2645وفقلا لقرار رئدير الدوزراء رقدع 

بت صديط 2014لسدنة 1684بتعديم القدرار رقدع 

متددرلا مربعلددا مددا أمددالل الدولددة بقريددة90مسدداحة 

؛ مركز كفر سدعد بمحاف دة اميداط-كفور الباب 

.إلقامة مكت  بريد عليها

ا االتصةةةةةةةاالت وتكن ل  يةةةةةةة

المعل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

"
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اتصددددددددداللا، بلدددددددددط إجمدددددددددالي مشدددددددددروعات هيئدددددددددة

البريدددددددددددددددددددد بددددددددددددددددددددمياط خدددددددددددددددددددالل الفتدددددددددددددددددددرة

مشددددروعات 6نحددددو ( 2020يونيددددو –2014يوليددددو )

ماليددديا جنيددد ، 4.4بتكلفدددة إجماليدددة بلبددد  نحدددو 

: وهي

بريدد مكت  بريد مدينة اميداط الدرئير، مكتد ▪

صددة مدينددة كفددر البيددي،، مكتدد  بريددد قريددة جم

بريدد البلد، مكت  بريد قرية كفر البداب، مكتد 

.امياط الجديدة، ومكت  بريد قرية ال ياطة

هدد ا باإلمددافة إلددى مشدداركة جامعددة اميدداط فددي 

ات مبدداارة وزارة االتصدداالت وتكنولوجيددا المعلومدد

ميددة ، وهددي منصددة رق"رواا تكنولوجيددا المسددتقبم"

مسددددددارلا تدددددددريبيتا فددددددي  45لتددددددوفير التدددددددري  فددددددي 

التعددداون ت صصدددات تكنولوجيدددة متقدمدددة، ت نفعددد  ب

مددددق كبددددرى الشددددركات التكنولوجيددددة وبشددددهااات

.معتمدة ما جامعات عالمية

ة، وعلدددى إثدددر التيدددوير التكنولدددوجي فدددي المحاف ددد

فقدددد ارتفدددق عددددا مكاتددد  البريدددد الحكوميدددة إلددددى

، كمددا بلددط عدددا السددنتراالت2020مكتبلددا عددام 56

.2019سنتراللا عام 23

64.9%

نسددددددبة مسددددددت دمي اإلنترندددددد  

.2020/2019بالمحاف ة عام 
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محيددة محددوالت مدينددة اميدداط لألثددات بمنيقددة

و  تمطدددم البنيدددة التحتيدددة ل دمدددة مشدددر.... شددديا

مليددون 428مدينددة اميدداط لألثددات، بتكلفددة بلبدد  

جنيدد ، وتسدداهع فددي خدمددة المشددرو ، باإلمددافة

إلدددى خدمدددة المنددداط  والقدددرى المجددداورة لمديندددة 

األثات، وتع إنشاء محية محوالت مدينة امياط

لألثدددات بهددددل تب يدددة المديندددة ومنيقدددة شددديا

.بالياقة الكهربائية

هدددد ا باإلمددددافة إلددددى بدددددء العمددددم فددددي مشددددرو  

والتددي ت قددام علددى " 2غددرب اميدداط "محيددة كهربدداء 

م فدددان ا، وتنددع مددرحلتيا، يددتع العمدد85مسدداحة 

فيهمدددددددددددددا بتكنولوجيددددددددددددددا التبريددددددددددددددد بددددددددددددددالهواء

(Air Cooled Condenser) ؛ لتوليدددددد طاقدددددة

مليددون جنيدد  756كهربائيددة، وللدد  بتكلفددة بلبدد  

. مليون اوالر197و

ويهدددددل المشددددرو  إلددددى تحويددددم محيددددة غددددرب 

اميددداط البازيدددة للعمدددم بن دددام الددددورة المركبدددة، 

ميجدددداوات بهدددددل زيددددااة قدددددرة 750لتصددددم إلددددى 

المحيدددددة وتدددددوفير اسدددددتهالل البددددداز اليبيعدددددي 

، وكددددد ل  تدددددوفير المدددددوارا المائيدددددة %35بنسدددددبة 

الالزمددددة للتبريددددد ن ددددرلا لعمددددم المحيددددة بن ددددام 

حيددث تزيددد المحيددة مددا قدددرات. التبريددد الهددوائي

، ويص  المشدرو  %50مشرو  الكهرباء بنسبة 

ا، فددددي اعددددع الشددددبكة الكهربائيددددة ورفددددق كفاءتهدددد

ات وتدددوفير التب يدددة الكهربائيدددة لجميدددق م سسددد

.الدولة والمواطنيا

وعلددددى دددددعيد تحسدددديا ورفددددق كفدددداءة الياقددددة 

بالمحاف ددة، فقددد ددددر قددرار رئددير الجمهوريددة 

، بالموافقدددة علدددى اتفاقيدددة 2014لسدددنة 175رقدددع 

قددددر  بدددديا حكومددددة جمهوريددددة مصددددر العربيددددة 

نن والبندد  األوروبددي إلعددااة اإلعمددار والتنميددة بشدد

مشدددددددرو  محيدددددددة كهربددددددداء الشدددددددباب وغدددددددرب

اميددددددداط لتحسددددددديا كفددددددداءة قيدددددددا  الياقدددددددة، 

، بمبلدددط 2014مدددارس 31والددد ي تدددع توقيعددد  فدددي 

.مليون اوالر190

الك ربةةةةةةةةةةةةةةةاء والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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تدددددددنتي جهدددددددوا تحسددددددديا كفددددددداءة الياقدددددددة فدددددددي 

رة المحاف ة مما أولويدات الدولدة، ف دالل الفتد

بلدددددددددط إجمدددددددددالي ( 2020يونيدددددددددو –2014يوليدددددددددو )

المشدددروعات المنفددد ة مدددا قبدددم شدددركة كهربددداء 

مشددروعلا ب جمددالي 21شددمال الدددلتا بدددمياط نحددو 

مليددددددون جنيدددددد ، ومددددددا هدددددد ا 25تكلفددددددة بلبدددددد  

:المشروعات ما يلي

.أعمال ديانة كهربائية بنيا  المحاف ة▪

.أعمال إنشاء مب يات كهربائية▪

أعمددددددددال توددددددددديم تيددددددددار كهربددددددددائي بنيددددددددا  ▪

.المحاف ة

طداهر سدليع -لد ي )محوالت 4إحالل وتجديد ▪

.عاموالا كهربائيتا50بعدا ( 2جالل –1جالل –

درة تقسدديع سددورتي  الفتحدددة بمحددول فايددد قددد▪

أمبيددددر بقريددددة الزهددددراء بعدددددا كيلوفولدددد 300

أعمددددددددة كهربائيدددددددة وموددددددددالت معزولدددددددة 3

.وكابالت جهد من ف 

دددديانة مبددد ي كفدددر سدددعد البلدددد مدددا محيدددة ▪

محددددوالت كفددددر سددددعد حتددددى كشدددد  السددددو  

.كيلومتر2.4بكابالت جهد متوسط بيول 

علددى إثددر هدد ا الجهددوا، فقددد ارتفددق إجمددالي عدددا 

ألدد  767.4المشددتركيا فددي خدمددة الكهربدداء إلددى 

ألددددد  612.8، مقابدددددم نحدددددو 2020مشدددددترل عدددددام 

.2014مشترل عام 

612.8

767.4

2014 2020

باء خالل عامي   جمالي عدد المشتركين بالكهر
2020و2014

( أل  مشترل)

.وزارة الكهرباء والياقة المتجداة: المصدر
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تمد  تبييددة جميددق قددرى ...فدي محاف ددة اميدداط

المحاف دددة بميددداا الشدددرب، فقدددد بلبددد  نسدددبة

، وبلبددد  %99.9األسدددر المتصدددلة بميددداا الشدددرب 

، %70.1نسددبة األسددر المتصددلة بالصددرل الصددحي 

وللددددد  وفقلدددددا لنتدددددائ  التعدددددداا العدددددام للسدددددكان 

، فقدد تدع افتتدا  2017واإلسكان والمنشلت عدام 

العديددددد مددددا محيددددات ميدددداا الشددددرب والصددددرل 

الصددددحي بقددددرى المحاف ددددة، وجددددارِ العمددددم علددددى 

.تبيية باقي المناط  بالمحاف ة

ومدا أهدع تلدد  المشدروعات، مشدرو  توسددعات 

و محيددة معالجددة رأس البددر، بتكلفددة إجماليددة نحدد

ومشدددرو  توسدددعات محيدددة . مليدددون جنيددد 240

  نحدو مياا الشرب بدمياط الجديدة بتكلفة بلبد

.مليون جني 255

علدددددى ددددددعيد متصدددددم، بلبددددد  تكلفدددددة إجمدددددالي 

 دة المشروعات المنف ة بمياا الشرب بالمحاف

نحددددو ( 2020يونيددددو -2014يوليددددو )خددددالل الفتددددرة 

.مليون جني 495

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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:وتتمطم  أبرز تل  المشروعات في

مشدددرو  المرحلدددة األولدددى مدددا تيدددوير وتنهيدددم ▪

نددى مب)محيددة ميدداا البسددتان والمتمطلددة فددي 

ر المروقددات، مبنددى الم ددزن والورشددة، مبنددى بئدد

التوزيددددق، مبنددددى الكيماويددددات، المسددددجد، خددددط 

  بتكلفدددة بلبددد( الميددداا العكدددرة، والمرشدددحات

خدط تب يدة ميداا"مليون جني ، ومشدرو  62.5

" ثداتالشرب للمرحلة األولى بمدينة امياط لأل

. أل  جني 500بتكلفة بلب  

صدحي اتصاللا، بلب  تكلفة مشدروعات الصدرل ال

، (2020-2014)المنف ة بالمحاف ة خالل الفترة 

مليددددون جنيدددد ، ويمكددددا التيددددر  لتلدددد  294نحددددو 

:المشروعات على النحو التالي

ة دددددرل دددددحي السددددالمية والنجدددداريا، بتكلفدددد▪

.مليون جني 45إجمالية بلب  نحو 

لبد  درل دحي العبيديدة، بتكلفدة إجماليدة ب▪

.مليون جني 18نحو 

لبد  درل دحي البسدتان، بتكلفدة إجماليدة ب▪

.مليون جني 25نحو 

دددددرل دددددحي أوالا حمددددام، بتكلفددددة إجماليددددة ▪

.مليون جني 30بلب  نحو 

يددة دددرل دددحي كفددر الشددناوي، بتكلفددة إجمال▪

.مليون جني 25بلب  نحو 

ة ددددرل ددددحى سدددي  الدددديا، بتكلفدددة إجماليددد▪

.مليون جني 51بلب  نحو 

ماليدة درل دحى المنازلة الفرعية، بتكلفة إج▪

.مليون جني 20بلب  نحو 

ة دددرل دددحي عددزب النهنددة، بتكلفددة إجماليدد▪

.مليون جني 38بلب  نحو 

بد  درل دحي العيوي، بتكلفدة إجماليدة بل▪

.مليون جني 22نحو 

لبد  درل دحي البوابيا، بتكلفدة إجماليدة ب▪

.مليون جني 20نحو 
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