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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  ليدواكس التغيدرات التدي مدر  بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوس

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

ؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ددؤدي دوره كمد ل رئيسددة فددي مسدديرت   ليد ة نقطددة تحددوس

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

دى المركدز رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلد  الحدينر يتبن 

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

ع بددور المواون المصري الأي يدَعدس  اية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

مددع أكبددر فددي  ددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسددي  مجت

.المعرفة

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

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

وقددد واكددس ذلدد  . علددى المسددتوا المحلددي واإلقليمددي والدددولي (Think Tank)مؤسسددات الفكددر 

ددا فددي نتددائ   رنددام  ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا  هددر 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 ▪

حدد للقائمة) (.ال يوجد ترتيس مد

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداحس 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  لير ددد  نجددازات الدولددة المصددرية وجهودهددا خددالل السددنوات السددبع الماضددية

تريليونات 6العديد من المشروعات القومية التي تجاوزت تكلفتها -وال تزال-حيث نفأت الدولة 

ةر ويددأتي ذلدد  فددي  وددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيدد 

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوون كافةر بمدا يسدتجيس لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراوية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوونر أمامنددددا فر ددددة لبندددداء الددددوون

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي توا دل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو  ددد

ىددددعس مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الرزراو مصطف  مدبرلي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





 د ا مدا . يايقين ا، لو تعععه دي مصر وتوفري فيهدا ألواي العمدران لكاند  سدل ان المددن ورئيسدة بدالل الددن

وير رفاعة رافدع ال ه داوي، الد ي يععدد أحدد قدالة النهضدة العلميدة ورائدد التند/ أو انا به المفكر المصري

، "خديب بداريزتخليب اإلبريز فدي تل"في مصر والعال  العربي خالل القرن التاسع عشر، في م لْفه األ هر 

عنأأدما يقأأرم علأأ  صأأمو  مصأأر مأأح يميسأأح اسأأت  ل مرارد أأا والمعددزى  نددا أندده . 1834الصددالر عددام 

.وترظيفها، تصب  نبراسًا ممترقدًا، وقا دًا زاخرًا بيح بلدا  العالم

،  دنع وبعد عقول زمنية  ويلة مري خاللها مصر بالكلير مل االنتصاراي، و مدي للعديد مل التحددياي

ي الحرية  عب مصر العظي  التاريخَ مرتيل خالل أعوام قليلة  تارة عندما  ار  د الفسال و الب بحقه ف

ارَ ، فلدبو نيتده، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصدل 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

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

حكد ، رئيس دا عددلي منصدور ال/ وبعد فترة حعك  انتقالية امتدي قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليدة بمناسدبة اختتدام الفتدرة الرئاسدي-م قت ا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلماي خ ابه األخيدر 

المسأتقب  ييمأ إنندي لعلدى  قدة بد ن "األمد  فدي العدد، فدي قولده –2014يونيدو 4يوم األربعاء الموافدأ 

م، لكدل ، وإن كان  أر ه مخضبة  بدماء األبرياء، وسماؤ  تشوبها بعدط العيدولهذا الرطح غدًا مشرقًا

ريددا  أرض بدداللي سددتعول سددمراء بلددون النيدد ، خضددددراء بلددون أكصددان الزيتدددون، سددماؤ ا  ددافية ، تبعددث ب

.النجا  واألم ، لوم ا كما كان 

ة،  الدب عبد الفتا  السيسدي رئاسدة جمهوريدة مصدر العربيد/ ، مع تول ي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 

ل الحددأ ، ونسددتظ  فيدده بظدداللبنأأاو وطننأأا الأأذي نيلأأم بأأ معخا ب ددا جمددو  المصددرييل أن يععينددو  بقددوة 

فددرص والعدددل والعدديل الكددري ، ونتنسدد  فيدده ريددا  الحريددة وااللتددزام، ونلمددس فيدده المسدداواة وتكدداف  ال

مددر أن فددال يعمكددل لو. وجددول ا حقيقيوددا ولسددتور حيدداة  ألن سددفينة الددو ل واحدددة، فددإن نجدد  نجونددا جميع ددا

ل الشدعب يستقي  مل  رف واحد  كونه عقد ا اجتماعيوا بيل الدولة ممللة في رئيسدها وم سسداتها وبدي

. مهرريتنا الرطنية المدنية اليديثةلت سيس 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ه  ات فلددو تدعد

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة ال ه داوي، رائدد التندوير فدي العصدر الحدديث، والقدول مدل)
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تدي نصدبو ومن  ذلك الحيل، بدأي لرون الو ل تحيا مرحلة جديدة  لبناء الدولة الو نية المدنية الحديلة ال

سدتقب ، إليها جميع ا، مع إلرا  وا   مل قِب  الشعب المصري ب ننا جميع ا نلتزم بخار ة  ريدأ لبنداء الم

اي التدددي يعظللهدددا اإلرالة والتصدددمي  علدددى العمددد ، والتعددداون المنفدددت  مدددع الجميدددع  لتخ  دددي كددد  العقبددد

.والصعوباي  حتى ننع  جميع ا بلمار التنمية

جهدول  ، تضافري خاللهدا التيققت خ لها إنجازات تنمرية تفر  عممر الزمحسنواي زمنية، 7لقد مري 

ي وركد  عِظد  مدا  دهدته ربدو  مصدر مدل جهدد تنمدوي حقيقدي فد. لتحقيأ نهضدة معسدتحقة لشدعب أبدي 

تخ دى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة و دعب ا ال تدزال لدديها الكليدر مدل ال مدو  إلنجداز أكبدر ي

ة رئيسدة بيد أن ذلدك يت لدب التوقدح لبر دة  لنت مد  مدا حققندا  سدويوا مدل إ داءاي تنمويد. عنان السماء

.المةخالل     الفترة  لتكون عون ا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنواي مديدة ق

ز مصدد فى مدددبولي رئدديس مجلددس الددوزراء بهدد ا الشدد ن، قددام مركدد/ وفددي  ددوء توجيهدداي السدديد الدددكتور

سددنواي المعلومدداي ولعدد  اتخدداذ القددرار بتنفيدد  جهددد  بحلدديو لتو يددأ أ دد  إنجددازاي الدولددة المصددرية خددالل ال

تعداون السبع الما ية، فدي جميدع منداحي التنميدة وعلدى مسدتوى محافظداي الجمهوريدة كافدة ، وذلدك بال

:على النحو اآلتيإل  إصدار باقة مح الكتب وقد خلعب . مع مختلح الجهاي والهيئاي الحكومية

: ق اع ددا تنمويوددا، و ددي23محدداور تنمويددة، بواقددع 5كتاب ددا يسددتعرض أبددرز جهددول الدولددة علددى مسددتوى 23▪

. رافدأ والشدبكايالتنمية البشرية، والتنمية االقتصالية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيدة، والم

.كما ت  إ دار تقرير لك  ق ا  تنموي يستعرض الجهول الرئيسة على مستوى المحافظاي

على مستوى كتاب ا يتناول الجهول واإلنجازاي الرئيسة التي تحقق  خالل السنواي السبع الما ية27▪

.ق ا  تنموي المعحدلة سلف ا23الدجميع المحافظاي، تع ي 

اعدداي أل دد  مددا حققتدده الدولددة علددى مسددتوى كدد   مددل الق تلخيصدديةكتابددان يعقددد مان  ددورة إجماليددة ▪

. التنموية والمعحافظاي، بالتركيز على م  راي األلاء الرئيسة

ا الدولأأأة المصأأأرية القريأأأة الممثأأأابر  تصأأأنع  اضأأأر وفدددي  ددد ا المقدددام، كدددان لزام دددا عليندددا أن نع كدددد أن 

لى أكلر ، يعظلله اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان، وال ي ين وي عومستقبلها وفق نهج تنمري صام 

اء، بمددا فددي ذلددك الحددأ فددي الحيدداة لون تمييددز، وحقددو  ال فدد ، والحددأ فددي العدد )حقَّددا لسنسددانية 13مددل 

هددا تلددك الحقددو  التددي تسددتند إلي(. وحقددو  األ ددخاص ذوي الهمدد  لون تمييددز، وحمايددة الحيدداة الخا ددة

التدي تعمل د  لعدوة عالميدة للعمد  مدل أجد  " 2030أ دداف التنميدة المسدتدامة "األ داف اإلنمائية األمميدة 

رجمتهدا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، و مان تمتادع جميدع األفدرال بالسدالم واالزل دار، تمد  ت

. دف ا أمميوا تلتزم مصر بها جميع ا17جميع ا في 

، ورؤيتهددا 2014اتصددال ا، قامدد  الدولددة المصددرية بترجمددة  دد   الحقددو  فددي لسددتور ا الددو ني الصددالر عددام 

ميددة ، والتددي تعكددس الخ ددة االسددتراتيجية  ويلددة المدددى  لتحقيددأ مبددال  وأ ددداف التن2030المسددتقبلية 

  عملهدا، وفدي سدبي  تنفيد  تلدك الرؤيدة، أ لقد  الحكومدة المصدرية برندام. المستدامة في ك  المجاالي

دعر  ختامًأأا، تلأأ  الأأ.   ليكددون إ ددار ا تنفيدد يوا لجهددول مصددر التنمويددة"مصددر تن لددأ"الدد ي يحمدد  عنددوان 

.ممتد ، والعم  ييدوـ األم  ليرم أفض ، وغد أكثر ازد ارًا لرطننا اليبيب
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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



اإلسماعيلية في أرقام

آالف كيلدددومتر مربعر وتنقسم المدددددحافظة  لدى 5.1تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

قددرا تابعددةر ويبلددغ  جمددالي 4وحدددة محليددة قرويددةر و38أحيدداءر و3مدددنر و7مراكددزر و7

ل الزيددادة الطبيعيددة 1.4عدددد سددكان المحافظددة نحددو  مليددون نسددمةر كمددا يبلددغ معددد 

.لكل ألف نسمة17.4للمحافظة 

كمدا . ةتتميز المحافظة بتعدد المجداالت السدياحية  حيدث يوجدد الكثيدر مدن المدزارات السدياحي

الثانيدةر تتعدد مجاالت وفرص االستثمار بالمحافظةر حيث توجد المنطقة الصناعية األولدى و

والمنطقددة الصدددناعية بدددالقنطرة ىدددرقر والمنطقدددة الحددرة بدددالقنطرة  دددربر ومجمدددع الدددور  

ددددلة  رية المصددددللمددددوانيالحرفيددددة بالمسددددتقبلر وتددددم ربطهددددا بجميددددع الطددددرق البريددددة المو  

.االستثمار الزراعي

هددا كمددا تدعدددس اإلسددماعيلية مددن أنسددس مندداو  االسددتثمار والجددأب السددياحي  وذلدد  لموقع

رة الكبرار وبحيرة التمساحر وامتدادها على قناة السويس .المتميز على البحيرات المد

"



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

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

17.4 %48.5
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معد 
2020عام 

5.1
آالف كيلومتر 

مربع

1.4
مليون نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان المساحة الكلية

100%

معدل البطالة
سنة( 15-64)

عدد المتعطلين
سنة( 15-64)

20.2 %5.0

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر١5)

385.5
ألف مشتغل ألف متعطل

45.9%



أبرز مؤىرات المحافظة

ة عددددل المشدددتركيل فدددي العددداز ال بيعدددي بنهايددد

.2020عام 

مليدددددددددددددددددون

373.6جنيددددددددددددددددددددددد 
تكلفددددددة مشددددددروعاي تب دددددديل وت  يدددددد  التددددددر  

(.2020-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

385
مدرسدددددة 70إنشددددداء وت دددددوير ورفدددددع كفددددداءة 

بمختلدددددددح المراحددددددد  التعليميدددددددة بمحافظدددددددة 

(.2021-2014)اإلسماعيلية خالل الفترة 

1
وحددددة ومركدددز 54تكلفدددة إنشددداء وت دددوير عددددل 

.ل ب األسرة بمحافظة اإلسماعيلية 

324.8
إجمدددددالي عددددددل الب اقددددداي التموينيدددددة ال كيدددددة 

.2020بالمحافظة حتى عام 

تكلفدددددة إنشددددداء  دددددومعتي  دددددر  القن دددددرة 

.وأبددددو  ويدددددددددر

299.4

ألددددددددددددددددددددددف

بطاقددددددددددددددة

ألدددددددددددددددددددددددددددددف155.2

وحدة سكنية 114
ميددا  تكلفدة إنشدداء مح ددة المعالجدة اللال يددة ل

ن مصرف المحسمة  ر  القناة ب اقة مليدو

.متر مكعب في اليوم

مليددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددد 

تكلفددددة إنشدددداء وحددددداي اإلسددددكان االجتمدددداعي 

.2020بالمحافظة حتى نهاية عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

1.3جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

دوالر

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.تحقي  ذل 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ي فددي نسددبة مشدداركة اإلنددال فددي التعلددي  الفندد

.2021/2020عام 

مليددددون

332.8136.5جنيددددددددد 
ظددة تكلفددة العددالى علددى نفقددة الدولددة بالمحاف

.2020عام 

150
ال تكلفددددة إنشدددداء كليدددددة السياسددددة واالقتصددددد

.بجامعة قناة السويس

165
مدرسدددة جديددددة خدددالل الفتدددرة 14تكلفددة إنشددداء 

(2014–2021.)

39.6%

مليدددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددون

جنيددددددددددد 

تكلفددددددددددددة ت ددددددددددددوير مستشددددددددددددفى  ددددددددددددوار 

أبددددددددو خليفددددددددة بالمحافظددددددددة خددددددددالل الفتددددددددرة 

(2017–2019.)

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

243.7
ايددددد تكلفددددة الت ددددوير الشددددام  لمستشددددفى ف

.بالمحافظة

مليدددددون

جنيددددددددددد 
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 دددهدي محافظدددة اإلسدددماعيلية جهدددول ا حليلدددة 

خدددددالل السدددددنواي السدددددبع الما دددددية  لتحسددددديل

قددي  مستوى الرعاية الصحية واالرتقاء بمجدال ت

ة الخدماي ال بية، وذلك مل أج  تدوفير منظومد

للرعايدددددة الصدددددحية تليدددددأ بدددددالموا ل بمدددددا أقدددددر  

الدسدددددتور المصدددددري، و دددددمان ت بيدددددأ معدددددايير 

المة الجولة الشاملة التي تعم  على تعزيدز السد

.  للمر ى، والكفاءة للعامليل

التأأأأأاميح الصأأأأأأيي الشأأأأأام  فأأأأأأي "منظومدددددة 

هدول تضاف إلى سلسلة     الج" اإلسماعيلية

حية التدددي تبددد لها الدولدددة  لتحسددديل الرعايدددة الصددد

بالمحافظددددددة، واال تمددددددام بصددددددحة المددددددوا نيل، 

ويهدددددف المشددددرو  إلددددى إ ددددال  نظدددد  الرعايددددة 

حي الصحية بالكام ، ولديس ق دا  التد ميل الصد

ع فقدد ، وتقدددي  خدددماي الرعايددة الصددحية للجميدد

بمددددددا يحقددددددأ التكافدددددد  االجتمدددددداعي بدددددديل أفددددددرال 

المجتمددددع، بجانددددب تقدددددي  خدمددددة  ددددحية جيدددددة 

مراكدز 7تع ي جميع األمراض  حيث ت  تشعي  

 دددددددحية تابعدددددددة لمنظومدددددددة التددددددد ميل الصدددددددحي 

ر الشددام ، والدد ي ان لددأ بالمحافظددة فددي فبرايدد

منشدد ة لتقدددي  خدددماي 66كمددا تدد  تحديددد . 2021

.المنظومة بالمحافظة

وأتبددددع ذلددددك، إ ددددال  العديددددد مددددل المشددددروعاي 

إلنشاء مستشدفياي جديددة، ومشدروعاي أخدرى

عايدة لت وير المستشفياي القائمدة، ووحدداي الر

:الصحية، جاء في مقدمتها

ليمدي ت وير مستشدفى أورام اإلسدماعيلية التع

ال ي يقددم الخدمدة ال بيدة 2016في نوفمبر عام 

بالكامددد ، ويع دددي مددددن "  دددر  الددددلتا"لمن قدددة 

القنددددداة، وجندددددون و دددددمال سددددديناء، ومحافظدددددة 

.الشرقية بجانب أ الي اإلسماعيلية

أتبدددددددع ذلدددددددك الت دددددددوير الشدددددددام  لمستشدددددددفى 

اإلسددددماعيلية العددددام، حيددددث سددددا م  عمليدددداي 

ه الت دددوير لاخددد  المستشدددفى فدددي رفدددع إمكاناتددد

سرير ا، وت  االنتهاء313وزيالة عدل األسِرَّة ليبلغ 

، 2019مل المرحلة األولى مل عملية الت وير عام 

.  مليون جنيه434.5بتكلفة 

الرعايأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيية
"
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تدددد  االنتهدددداء مددددل المرحلددددة اللانيددددة مددددل ت ددددوير 

2020مستشدددددددفى اإلسدددددددماعيلية العدددددددام فدددددددي 

س السددددتكمال الت ددددوير الشددددام  للمبنددددى الددددرئي

مليدددددددون جنيددددددده  ويضددددددد  120.8بتكلفدددددددة بلعددددددد  

المستشددددددددفى العددددددددام باإلسددددددددماعيلية، عيددددددددالة 

تخصصددية ألمددراض السددكر تدد  تجهيز ددا ب حدددل

فددى الوسددائ  التكنولوجيددة لعددالى أمددراض السددكر

ا علدى مصر، والتدي تععددا العيدالة اللانيدة مدل نوعهد

مسدددتوى الجمهوريدددة، كمدددا يضددد  عيدددالاي قلدددب، 

ورمدددددد، وكلدددددى، وأعصدددددان، ومعمددددد ، و ددددديدلية، 

وقاعة محا راي، وعيالاي تخصصدية  سدا م  

عمليددداي الت دددوير لاخددد  المستشدددفى فدددي رفدددع

إمكاناتددده وزيدددالة عددددل األسِدددرَّة بددده  وذلدددك بهددددف

بدددداي تمكددديل المستشدددفى مدددل تلبيدددة كددد  مت ل

.الخدمة ال بية الم لوبة أل الي المحافظة

وعلدددددددى كدددددددرار ذلدددددددك، تددددددد  ت دددددددوير مستشدددددددفى 

 دددددددوار  أبدددددددو خليفدددددددة باإلسدددددددماعيلية بتكلفدددددددة 

بهددددددددددددف 2019مليدددددددددددون جنيددددددددددده، عدددددددددددام 332.8

تقددددددددددي  الرعايدددددددددة الصدددددددددحية الشددددددددداملة التدددددددددي 

.يحتاى إليها الموا ل

يونيددددددددو لجراحدددددددداي الكلددددددددى 30وت ددددددددوير مركددددددددز 

مليدون جنيده، 176بتكلفة 2018باإلسماعيلية عام 

.2020وت  االنتهاء مل تنفي  المشرو  في عام 

واسدددددددتمرار ا للجهدددددددول المب ولدددددددة فدددددددي ت دددددددوير 

المنشدددددصي الصدددددحية ومراكدددددز تقددددددي  الخددددددماي 

:ال بية جاء ما يلي

، تدد  البدددء فددي عمليددة الت ددوير 2019فددي عددام ▪

الشددام  لمستشدددفى فايدددد علدددى مسددداحة مدددا

آالف متدددر مربدددع، ومدددل المقدددرر 4.4يقدددرن مدددل 

سددددددددددددددرير ا، 74للمستشددددددددددددددفى اسددددددددددددددتيعان 

وتقدددي  خدمددة  بيددة متميدددزة لمددا يقددرن مدددل 

ألددددح مددددوا ل بمدينددددة فايددددد بمحافظددددة 140

.اإلسماعيلية

ومدددل المتوقدددع االنتهددداء مدددل عمليددداي الت دددوير 

لتتما دددددى المستشدددددفى مدددددع 2022خدددددالل عدددددام 

المعددايير العالميددة لرعايددة المر ددى ومددع معددايير

التددددددد ميل الصدددددددحي الشدددددددام  لتصددددددد  التكلفدددددددة 

.مليون جنيه243.7اإلجمالية للمشرو  لد 
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لددى ت ددوير  ددام  لمستشددفى القصا دديل ع▪

آالف متر مربع، ومدل 7.5مساحة ما يقرن مل 

سدددددرير ا 42المقدددددرر للمستشدددددفى اسدددددتيعان 

متضددددمن ا كددددرف عمليدددداي، وأكشددددا  الددددواللة، 

وماكينددداي كسدددي  كلدددوي، ومعامددد  األ دددعة 

باإل ددددافة إلددددى جميددددع الخدددددماي المسدددداعدة 

مليددددون 212.4بالمستشددددفى، بتكلفددددة بلعدددد  

جنيددده، ومدددل المتوقدددع االنتهددداء مدددل عمليددداي 

.2022الت وير خالل عام 

فى ، ت  البدء في ت وير مستشد2020في عام ▪

التدددددددد  الكبيددددددددر المركددددددددزي، بتكلفددددددددة بلعدددددددد  

مليدددددون جنيه على مسدددددداحة ما يقدددددرن484.2

سدددرير ا، 176آالف متدددر مربدددع، بسدددعة 3.7مدددل 

ليكدددون علدددى اسدددتعدال لخدمدددة مدددا يقدددرن مدددل 

ألدددددح مدددددوا ل، وذلدددددك بانتهددددداء أعمدددددال 100

.2022الت وير عام 

علددددددددى كددددددددرار ذلددددددددك، تدددددددد  ت ددددددددوير  ددددددددام  ▪

  لمستشددددفى القن ددددرة كددددرن، بتكلفددددة بلعدددد

ن مليددون جنيدده، وتبلددغ مسدداحته مددا يقددر330.7

أسِددرَّة، وبدده أقسددام 109أفدنددة  بسددعة 5مددل 

االسدددتقبال، وال دددوار ، وقسددد  عنايدددة مركدددزة

كددرف عمليداي، وعدددل 4سددرير ا، وعددل 12بعددل 

حضَّدددددددانة، وعددددددددل 12كشدددددددك واللة، وعددددددددل 2

.ماكينة كسي  كلوي27

عة باإل افة إلى قس  أ دعة معتخصدب بده أ د

عيدالة 14عالية، وأ عة مق عية، ولوبلر، وعددل 

ك خارجية، وتقدي  خدماي المعام  الرئيسة، وبند

وأخيدددر ا، وحددددة كاملدددة . لم، وقسددد  عدددالى  بيعدددي

لمندددددداجير الجهدددددداز الهضددددددمي علددددددوي وسددددددفلي، 

مل لضمان تقدي  خدمة  بية متميزة لما يقرن

.ألح موا ل150

نك ، ت  ت وير المركز اإلقليمي لب2021في عام ▪

نحددو الدددم ومشتددددددقاي البالزمددا بتكلفددة بلعدد 

مليددددددون جنيدددددده، ليتناسددددددب مددددددع المعددددددايير 31

الدوليدددددة لخددددددماي بندددددو  الددددددم ومشدددددتقاي 

البالزمددددددا، وتدددددد ميل االحتياجدددددداي مددددددل ألويددددددة 

.مشتقاي البالزما
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لددى مشدرو  تحويدد  مستشددفى اإلسددماعيلية إ▪

مليدون جنيده 333مركز إلعدالة الت  يد  بتكلفدة 

.سرير ا50بقدرة استيعابية تص  لد 

مشدددددددرو  الت دددددددوير الشدددددددام  لمستشدددددددفى ▪

مليدددون 332.7القن دددرة  دددر  بتكلفدددة بلعددد  

". ةحياة كريم"جنيه  مل المبالرة الرئاسية 

ير دو، ت  إنشاء مستشفى أبو 2019في عام ▪

سدددددددددددرير ا بتكلفدددددددددددة70بسدددددددددددعة المركدددددددددددزي

مالييل جنيه، ومدل المقدرر االنتهداء مدل308.5

.2022المشرو  عام 

عف  أما بالنسبة للوحداي والمراكز الصحية ل  ت

الدولددددددة عنهددددددا أيض ددددددا، وذلددددددك لحر ددددددها علددددددى

وجول ددا بدد على كفدداءة علددى مسددتوى المحافظددة 

:ليت  اآلتي

مركز ا، ووحددة  دب أسدرة 54إنشاء وت وير عدل 

ه، مددل بالمحافظددة، بتكلفددة بلعدد  نحددو مليددار جنيدد

:أبرز تلك المشروعاي

مركدددز  دددب أسدددرة حدددي السدددالم خدددالل الفتدددرة ▪

.مليون جنيه24.8بتكلفة ( 2021–2019)

مركددددز  ددددب أسدددددرة الشددددهداء خددددالل الفتدددددرة ▪

.مليون جنيه25بتكلفة ( 2021–2019)

مركدددز  دددب أسدددرة المسدددتقب  خدددالل الفتدددرة ▪

.مليون جنيه25بتكلفة ( 2021–2019)

خددددددالل الفتددددددرة نفيشددددددةمركددددددز  ددددددب أسددددددرة ▪

.مليون جنيه25بتكلفة ( 2021–2020)

مركددددددز  ددددددب أسددددددرة الرحمددددددة خددددددالل الفتددددددرة ▪

.مليون جنيه25بتكلفة ( 2020–2019)

مركدددز  دددب أسدددرة أبدددو سدددل ان خدددالل الفتدددرة ▪

.مليون جنيه24.6بتكلفة ( 2021–2020)

خددالل الفتددرة( الجلديددة)مركددز  ددب أسددرة بدددر ▪

.مليون جنيه27بتكلفة ( 2021–2019)

ونتيجدددة لتلدددك الجهدددول فقدددد و ددد  عددددل مراكدددز 

مركدز ا 48اإلسعاف بمحافظدة اإلسدماعيلية إلدى 

، وزيدددالة عددددل 2014مركدددز ا عدددام 23مقارندددة بنحدددو 

ة المددوا نيل الدد يل تدد  عالجهدد  علددى نفقددة الدولدد

ألدح مدوا ل بتكلفدة 45.8إلى نحو 2020في عام 

.مليون جنيه136.5قدر ا يص  لد 
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التعلأأأأأأأأأأأأأأيم األساسأأأأأأأأأأأأأأي

والفأأأأأأأأنأأأأأأأي

"

ق ددددا  التعلددددي  مددددل أ دددد  الق اعدددداي التددددي إذا 

ى حد  نجح  أنش ي جيل ا واعي ا وملقف ا وقالر ا عل

ي جميددع قضددايا الددو ل علددى المسددتوييل الددداخل

لدى والخارجي، فمجتمع ا متعلم ا يمتلدك القددرة ع

و  مواكبة الت ور في جميع المجداالي، بد  والتفد

.أيض ا

وعليدددده، تدددد  إنشدددداء وت ددددوير ورفددددع كفدددداءة عدددددل 

مدرسددددددددة بمختلددددددددح المراحدددددددد  التعليميددددددددة 70

بمحافظدددددددددددة اإلسدددددددددددماعيلية خدددددددددددالل الفتدددددددددددرة 

ب اقددددددة اسددددددتيعابية تصدددددد  إلددددددى ( 2014-2021)

ألددددددح  الددددددب و البددددددة مددددددل كدددددد  المراحدددددد  40

يدددددة التعليميدددددة المختلفدددددة، وذلدددددك بتكلفدددددة إجمال

ومدددددددل أبدددددددرز تلدددددددك . مليدددددددون جنيددددددده385بلعددددددد  

: المشروعاي

مدرسددة بتكلفددة بلعدد  14إحددالل جزئددي لعدددل ▪

.2019و2016مليون جنيه بيل عامي 66.2

مدددددددددارس بتكلفددددددددة 5إحددددددددالل كلددددددددي لعدددددددددل ▪

.2019و2015مليون جنيه بيل عامي 45.7
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مليددون 165مدرسددة جديدددة بتكلفددة 14إنشدداء ▪

(.2021-2014)جنيه خالل الفترة 

ة مشدارك)تعلية وتوسعة عدل  ماني مددارس ▪

ماليددددددديل جنيددددددده 7.5بتكلفدددددددة ( جهدددددداي أخدددددددرى

.2019عام 

مليدددون 90مدرسدددة بتكلفدددة 26توسدددعة عددددل ▪

(.2021-2014)جنيه خالل الفترة 

:ومل أبرز تلك اإلنشاءاي ن كر اآلتي

للتعلددددي  " السدددديدة خديجددددة"إنشدددداء مدرسددددة ▪

بمحافظدددددة " أبدددددو بلددددد "األساسدددددي بمن قدددددة 

آالف متددر مربددع 3.1اإلسددماعلية علددى مسدداحة 

تددا  فصددل ا لراسدديوا، وأتبددع ذلددك، إفت33لتضدد  

فددي للتعلددي  األساسددي" قريددة جلبانددة"مدرسددة 

آالف متدر مربدع لتضد  4.4بمسداحة 2017عام 

.فصل ا لراسيوا22

لددوم اللانويددة للع" المتفددوقيل"إنشدداء مدرسددة ▪

بددددددددددالمجمع والتكنولوجيددددددددددا باإلسددددددددددماعيلية

آالف متدددر مربدددع، 8.1التعليمدددي علدددى مسددداحة 

علددى  ريددأ اإلسددماعيلية القددا رة الصددحراوي

كيلددددومتراي تقريب ددددا مددددل مدينددددة 4علددددى بعددددد 

.اإلسماعيلية

للتعلدددددي  " سدددددلمى سدددددلي "إنشددددداء مدرسدددددة ▪

آالف متدر 3، على مسداحة 2018عام األساسي

فصدددول، وقدددد اسدددتعر  بنددداء 8مربدددع، وتضددد  

المدرسدددة وتشدددييد ا عام دددا واحدددد ا فقددد  مدددل 

.تاريخ بداية إنشائها

فدددي النموذجيددة" قريددة األمدد "افتتددا  مدرسددة ▪

ز للتعلددي  األساسددي، بمركدد2019سددبتمبر عددام 

بعدددددد ت سيسدددددها " القن دددددرة  دددددر "ومديندددددة 

وتجهيز ددددا بالكامدددد ، وتقددددام المدرسددددة علددددى 

ل ألح متر مربع، لتشتم  على عدد2.5مساحة 

.منها للمرحلة اإلعدالية5فصول لراسية 9

وتما ددددي ا مددددع خ ددددة الدولددددة لتيسددددير العمليددددة 

فيهدا التعليمية، كان لت وير المدارس والتوسدع

و ددددددديانتها ورفدددددددع كفاءتهدددددددا تحدددددددر  ملحدددددددو  

: بالمحافظة، وذلك بتنفي  اآلتي
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في باإلسماعليةالمنايحت وير مدارس قرية ▪

  حيددث تدد  ت ددوير مدرسددة 2019سددبتمبر عددام 

  اإلمام مالك للتعلي  األساسدي، وقدد  دمل

فصددول 10أعمددال الت ددوير زيددالة السددعة مددل 

فصدددل ا، وتددد  تزويدددد ا 22لراسدددية سدددابق ا إلدددى 

بالسدددددددددبوراي ال كيدددددددددة، واأل دددددددددال، وجميدددددددددع 

التجهيددددزاي الحديلددددة، ومسددددتلزماي العمليددددة

.التعليمية

  احتسدددب  الدولددددة فددددي اعتبار دددا أ ميددددة التعلددددي

  ا دددتع"الفندددي بالمحافظدددة ليددد تي تحددد   دددعار 

بددي تنفيدد  ور ددة عمدد  برنددام  االتحددال األورو" فنددي

“TVET Egypt” لدددددع  وت ددددوير التعلددددي  الفنددددي

والتدددددددددريب المهنددددددددي السددددددددتراتيجياي أسددددددددلون 

المتابعددددددة والتخ ددددددي ، وتقيددددددي  األلاء، والدددددد ي 

انعقددددي بالتعددداون مدددع محافظدددة اإلسدددماعيلية 

.وجهاز تشعي  الشبان

ر جاء   ا التعاون الملمر لبرنام  لعد  وت دوي▪

ظدة التعلي  الفني والتدريب المهني مدع محاف

يب اإلسماعيلية لخدمة أبنائها، ولور  فدي تددر

 ان وفتاة 400كوالر متميزة، بتشعي  نحو 

رايددددر بملتقددددي التوجيددددح الدددد ي تدددد  افتتاحدددده فب

، والدددد ي يهدددددف إلددددى تدددددريب وتشددددعي  2021

رس الشبان باألعمال الفنية مل خريجي المدا

فدددة، والددددبلوماي الفنيدددة فدددي الوجدددائح المختل

لي  وفي ختام فاعلياي ور دة التددريب تد  تسد

 ددددددهالاي الدددددددوراي التدريبيددددددة لعدددددددل مددددددل 

.المتدربيل

   والجدددير بالدد كر أندده قددد تدد  توقيددع مدد كرة تفددا

بدددددديل محافظددددددة اإلسددددددماعيلية، وبرنددددددام  لعدددددد  

إلارة وت ددوير التعلددي  الفنددي والتدددريب المهنددي، و

تشددددددعي  الشددددددبان بالمحافظددددددة، والمددددددديرياي 

هدددف الخدميددة التددي لهددا  ددلة بالبرنددام ، والتددي ت

علدي  إلى تعزيز الالمركزية واالرتقداء بمنظومدة الت

الفنددددددددي والتدددددددددريب المهنددددددددي علددددددددى مسددددددددتوى 

المحافظددددداي، وإعددددددال البرندددددام  وفق دددددا التفدددددا  

ومددة التمويدد  المبددرم بدديل االتحددال األوروبددي والحك

رقد  المصرية، وت  التصديأ عليه بقرار جمهوري

.2014لسنة 105
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حة ونت  عل تلك الجهدول المب ولدة تعيدراي وا د

بالمنظومددددددددددددة التعليميددددددددددددة خددددددددددددالل الفتددددددددددددرة 

، ابتدددداء  مدددل نسدددب التسدددرن مدددل (2014-2021)

المدددددددارس و ددددددول ا إلددددددى نسددددددب محددددددو األميددددددة 

بالمحافظددة، كمددا  ددي مو ددحة ألنددا ، وبلددغ عدددل 

مدرسدددددددددة عدددددددددام 987المددددددددددارس بالمحافظدددددددددة 

2021/2020.

.وزارة التربية والتعلي  والتعلي  الفني: المصدر

40.4

56.1

2014/2013 2021/2020

نسس من تم محو أميتهم بالمحافظة عام 
2014/2013مقارنة بعام 2021/2020

.وزارة التربية والتعلي  والتعلي  الفني: المصدر

4.02

1.2

2014/2013 2020/2019

ة نسس التسرب في المرحلة اإلعدادية بالمحافظ
2014/2013مقارنة بعام 2021/2020عام 

)%( )%(
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ي يعدا التعلي  العالي  و مرحلة محورية مهمة ف

بيدر الت ور المعرفي لل دالن، ويسدا   بشدك  ك

زيددز فددي النمددو االقتصددالي والتنميددة، مددل خددالل تع

. االبتكددددار، وزيددددالة المهدددداراي العلميددددة للخددددريجيل

عيدددة ويععددددا البحدددث العلمدددي وسددديلة لتحسددديل نو

يدة الحياة ومعالجة التحدياي االجتماعيدة والعالم

.  الكبرى

علدي  ل لك ا تم  الدولة المصدرية بمسدتوى الت

الدد ي تقدمدده الجامعدداي والكليدداي والم سسدداي

األخدددرى التدددي تمدددن  لرجددداي أكاليميدددة، فدددي جددد  

ي  جهدول الدولدة لالرتقداء وت دوير منظومدة التعلد

العددددالي والبحددددث العلمددددي بدددددأي جهددددول الدولددددة 

ل بإنشاء كلياي ومعا د بمحافظداي مختلفدة مد

 ددددمنها محافظددددة اإلسددددماعيلية بهدددددف زيددددالة 

أعدددددال ال ددددالن المقبددددوليل بالجامعدددداي، وخلددددأ 

معنددداع تعليمدددي متميدددز يسددداعد علدددى رفدددع جدددولة 

التعلددي  الجددامعي، وتقليدد  اكتددران ال ددالن عددل

.مجتمعاته 

التعلأأأأيم العأأأأالي والبيأأأأث

العلمي

"
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مددددل أبددددرز تلددددك المعا ددددد التددددي تمدددد  إ ددددافتها 

معهأأأأد الدراسأأأأات "لجامعددددة قندددداة السددددويس 

، ويععَددددددددع "األفروآسأأأأأأأيرية للدراسأأأأأأأات العليأأأأأأأا

.االمعهد نواة للرب  بيل مصر وإفريقيا وآسي

قيدة ويهدف إلى تعميأ المعرفة بالش ون اإلفري

واآلسددددديوية، وإعددددددال أفضددددد  البدددددرام  العلميدددددة 

والتدريبيددددددددة والبحليددددددددة فددددددددي مجددددددددال البحددددددددول 

والدراسددددداي اإلفريقيدددددة واآلسددددديوية، وت وير دددددا 

قاعداي 4بشك  لائ   حيث يحتوي المعهدد علدى 

قاعدددداي لراسددددية، وقاعددددة مدددد تمراي، 4تدددددريب، و

.ومعم 

وباإل دددافة إلدددى ذلدددك، اسدددتهدف  خ دددة الدولدددة

ة بمديندد" جامعددة قندداة السددويس األ ليددة"إنشدداء 

.اإلسماعيلية الجديدة بشر  القناة

ة الجدددير بالدد كر أن جامعددة قندداة السددويس األ ليدد

فدددان ا، وتضددد  عدددة مبدددان ، 29تقددع علددى مسددداحة 

مبدددان  أكاليميددددة، 6منهدددا مبندددى إلارة الجامعدددة، و

ار، ومبندددى الدددورن، ومبندددى ريدددالة األعمدددال واالبتكددد

ة، ومبندى المعامدد ، باإل دافة إلددى السداحة اإللاريدد

والسدددددداحة األكاليميددددددة، والمن قددددددة الترفيهيددددددة، 

ب، وتضدد  مبدداني الكليدداي مدددرجاي، وفصددول تدددري

.ومعام  وورن تدريب، ومكاتب إلارية

:وتقدم الجامعة عدة برام  لراسية مميزة، منها

ري، العددالى ال بيعددي، والتمددريط، وال ددب البشدد)

ال وتكنولوجيدددا المختبدددراي ال بيدددة، وإلارة األعمددد

والعالقدددداي الدوليددددة، واللوجسددددتياي وسالسدددد 

نيدة، اإلمدال، والتسويأ الرقمي واألعمال اإللكترو

(.و ندسة البناء، وكير ا

كمدددددا تددددد  إنشددددداء كليدددددة السياسدددددة واالقتصدددددال 

مليدددون 150بجامعددة السدددويس بتكلفدددة إجماليدددة 

. جنيه، وذلك لخدمة  لبة محافظاي القناة

والجدددددددير بالدددددد كر أن عدددددددل الكليدددددداي والمعا ددددددد 

كليددددددة عددددددام 19بددددددالتعلي  العددددددالي بلعدددددد  نحددددددو 

2020/2019.
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ي تحقيدأ ت  ير اللقافدة والفندون لده نصديب كبيدر فد

، إذ إن   ا الت  ير يشم  معظد  2030رؤية مصر 

علددى برامجهددا التنفي يددة وأ دددافها االسددتراتيجية

.جميع المستوياي

وفدددددي إ دددددار ذلدددددك، حر ددددد  الدولدددددة علدددددى رفدددددع 

المسدددددتوى اللقدددددافي، وتوجيدددددده الدددددوعي القددددددومي 

للجمددددددا ير فددددددي المجدددددداالي اللقافيددددددة والفنيددددددة 

تتدا  المختلفة لتشهد محافظدة اإلسدماعيلية اف

لدد ي المرحلددة األولددى لقصددر  قافددة اإلسددماعيلية ا

يععددددد أحددددد أكبددددر قصددددور اللقافددددة علددددى مسددددتوى 

مليددددددون جنيدددددده 58الجمهوريددددددة، بتكلفددددددة بلعدددددد  

.2021عام 

2020وكان  قدد بددأي أعمدال ت دوير  فدي فبرايدر 

و ددددمل  تجديددددد منظومددددة التكييددددح المركددددزي، 

وسدددقح المسدددر ، والمقاعدددد، وأجهدددزة اإل ددداءة 

ي، ، ومنظومة الدفا  المددنوالميكانيزموالصوي، 

ا ة و يانة خشبة المسر ، كما ت  تزويد ا بش

ة عددددرض سددددينمائي، وفيددددديو بروجيكتددددور، و دددديان

.  اللوحة الفنية الخا ة بواجهة القصر

الثقافأأأأأأأأأأأأأأأأأأة والفنأأأأأأأأأأأأأأأأأأر 
"
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وفي الوق  الرا ل يجدري العمد  علدى اسدتكمال

قافدة المرحلة اللانية لت دوير ورفدع كفداءة قصدر  

اعيلية اإلسماعيلية، كما ت  ت دوير مكتبدة اإلسدم

.مليون جنيه13بتكلفة بلع  2020عام 

ابددددأ "وعلدددى كدددرار ذلدددك، جددداء المشدددرو  القدددومي 

كبدي بالمحافظدة لرا" السدينما بديل يدديك.. حلمك

نداول لراسة السينما وفنونها المختلفدة  حيدث يت

ل  المشدددرو  جميدددع الندددواحي الفنيدددة لصدددناعة فدددي

وأخيددددددر ا، أبدددددددي الدولددددددة ا تمامهددددددا . سددددددينمائي

باأل فدددال والدددنلء بشدددك  ملحدددو  علدددى مددددار 

السددددددبع السددددددنواي الما ددددددية لتشددددددهد بدددددد لك 

محافظدددددة اإلسدددددماعيلية المرحلدددددة اللاللدددددة مدددددل 

، 2021عددام " أ دد  مصددر"فعاليدداي ملتقددى أ فددال 

المشددرو  الدد ي يقددام عددل  ريددأ الهيئددة العامددة 

ر لقصددور اللقافددة، بهدددف اال تمددام ب  فددال مصدد

فدددي المحافظددداي الحدوليدددة، ولمجهددد  ب  فدددال 

.مصر في العا مة

كمدددددددا وا ددددددد  قصدددددددر اللقافدددددددة باإلسدددددددماعيلية 

ة لددددد اسددددتكمال لور  باستضددددافة المرحلددددة اللانيدددد

ي باإلسددددماعيلية، والتدددد" مبددددالرة  ددددنايعية مصددددر"

تهددددف إلدددى اسدددتخدام الفدددل لنشدددر الدددوعي الحدددر 

.بالحرف المصرية القديمة

7
ة إجمالي عدل قصدور وبيدوي اللقافد

.2019عام 

قصددددددددددور 

وبيدددددددددوت

4
إجمددالي عدددل إجمددالي لور المسددار 

.2019العامة بالمحافظة عام 

مسددددددارح
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تمكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيح المأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرأ 
"

ل قدم  المرأة المصرية  وال تاريخهدا الكليدر مد

أجدد  الددو ل، وسددج  التدداريخ نضددال نسدداء مصددر

ال ويد  مدل أجد  الحريدة واالسدتقالل والحصددول

علددى المسدداواة والحقددو  فددي التعلددي  والعمدد ،

لتقددددددوم محافظددددددة اإلسددددددماعيلية بتبنددددددي قريددددددة

2017البيا ددية بمحافظددة اإلسددماعيلية فددي عددام 

يداي كنمددوذى للقددرى األكلددر احتياج ددا  لتمكدديل سدد

مشدروع ا 50القرية اقتصاليوا بتنفي  ما يقرن مل 

، ليشدددرف بعدددد ذلدددك المجلدددس (لواجدددل وعلدددح)

القدددددومي للمدددددرأة علدددددى المشدددددروعاي المقدمدددددة 

اي التي للتعرف على مشكالي السيداي والتحديَّ

.تواجههل خالل تنفي  المشروعاي

ون نموذج دا وت  اختيار قريدة البيا دية للتنميدة لتكد

عتبار يحت ى به في باقي المحافظة، باألخ  في اال

ل بددد ن التنميدددة علدددى جميدددع المسدددتوياي تبددددأ مددد

.الريح

مددددددل جانددددددب آخددددددر، كددددددان  نددددددا  ا تمددددددام كبيددددددر 

بالتنميدددة المجتمعيددددة واألسددددرية، عبدددر عدددددل مددددل

.المشروعاي والمبالراي
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كمددا قددام المجلددس القددومي للمددرأة، بالمحافظددة 

وجهدددددددددددداز تنميددددددددددددة المشددددددددددددروعاي الصددددددددددددعيرة 

والمتوسددددددددد ة ومتنا يدددددددددة الصدددددددددعر، ونقابدددددددددة 

تدددددا  المهندسددددديل الفرعيدددددة باإلسدددددماعيلية، بافت

، و دددار  فدددي المعدددرض عددددل "سددديدتي"معدددرض 

كبيدددر مدددل السددديداي يشدددم  ممللدددي وعضددددواي 

المجلدددددس القدددددومي للمدددددرأة بالمحافظدددددة، وذوي 

الهمدددددددد ، وأعضدددددددداء مدرسددددددددة النددددددددور واألمدددددددد  

.للمكفوفيل

ي و   المعدرض عددل ا كبيدر ا مدل مختلدح منتجدا

األ ددعال اليدويددة، والمفرو دداي، والمصددنوعاي

، الجلديددددة والمالبددددس، وأ ددددعال اإلبددددرة والتريكددددو

هددور وجميدع المنتجداي الع ائيدة، والتدي تبدا  للجم

.ب سعار مخفضة

ي وتجدر اإل ارة إلدى أن نسدبة مشداركة اإلندال فد

، وذلدك فدي عدام %39.6التعلي  الفندي بلعد  نحدو 

2021/2020.

ومدل أجد  ترسديخ قدي  السدالم واألمدل واالزل ددار 

ة وتنميددددة المجتمددددع المحلددددي، باعتبددددار أن السدددديد

المصددرية  ددي أسدداس األسددرة وجددو ر المجتمددع 

المددددرأة " المصددددري جدددداءي حملددددة  ددددر  األبددددوان 

بتنظدي  2021في عدام " المصرية  انعة السالم 

مدددل المجلدددس القدددومي للمدددرأة مدددع  يئدددة األمددد  

المتحددددة للمدددرأة فدددي إ دددار الجهدددول الراميدددة إلدددى 

تعزيدددددز قيدددددالة المدددددرأة ومشددددداركتها بمحافظدددددة 

.اإلسماعيلية

أمددددا فيمددددا يتعلددددأ بدددددع  مشدددداركة المددددرأة فددددي 

ي المحليدددداي فقددددد تدددد  تنظددددي  لوراي تدريبيددددة فدددد

العديددد مددل المحافظدداي، مددل  ددمنها محافظددة 

اإلسدددماعيلية، حيدددث تددد  لعددد  المدددرأة مدددل خدددالل 

بيدددة تدددوفير مستشددداريل لمراجعدددة البدددرام  االنتخا

ل للنسددداء المر دددحاي وكيفيدددة حشدددد المدددوا ني

بي  لت ييددد موقددح المددرأة فددي االنتخابدداي علددى سدد

الددددع  الفنددددي، باإل ددددافة إلددددى  باعددددة مجموعددددة 

لعميهددددددا “بوسددددددتراي ال ددددددقة تحمدددددد   ددددددعار 

".في أي وق  تالقيها…تكسبيها



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دددةاالقتصاديددددددددددددد

02
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

عادلددة عمددت الدولددة المصددرية خددالل السددنوات الماضددية  لدى تحقيدد  تنميددة اقتصددادية ىدداملة و

م ورخاء كل ربوع مصر .تسهم في تقدس



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

إجمددددددددالي المسدددددددداحة المنزرعددددددددة بمحافظددددددددة 

.2020اإلسماعيلية عام 

158227فدددددددددددددددددددددددددددددددددددانًا 
تكلفدددة مشدددرو   دددبكة  دددرف زراعدددي بشدددر 

.2018البحيراي بالمحافظة في سبتمبر 

31.4
2021عدددددددل كددددددروي الفددددددال  المعصدددددددرة عددددددام 

.بالمحافظة

16.5
رة إجمالي التدفقاي في رؤوس األموال المعصد

ظددددة للشددددركاي االسددددتلمارية القائمددددة بالمحاف

.2020حتى ليسمبر 

381 13.6
عددددددددل السدددددددياراي المحولدددددددة للعمددددددد  بالعددددددداز 

.2019ال بيعي عام 

ألددددددددددددددددددددددددددف

كددددددددددددددددددددددارت

مليددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ألدددددددددددددددددددددف

سدددددددددددددديارة

يندة مساحة المن قة االستلمارية الجديددة بمد

.المستقب  بالمحافظة

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

فددددددددددددددددددددددددددددددددددان

مليدددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددد 
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االسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتثمار
"

تععددددا محافظدددة اإلسدددماعيلية مدددل المحافظددداي

الواعدددددة الجاذبددددة لالسددددتلمار بجميددددع ق اعاتدددده

التنمويددددددة واالسددددددتلمارية، لمددددددا تمتدددددداز بدددددده مددددددل 

محدددور )موقدددع علدددى أكبدددر محدددور لوجسدددتي بمصدددر 

مار ، فضددل ا عددل سددهولة االسددتل(قندداة السددويس

فدددي المجدددال الزراعدددي سدددواء بالميدددا  الجوفيدددة أو 

. الس حية أو عل  ريأ ميا  األم ار

فسددية اتصددال ا، تتمتددع المحافظددة بموا ددفاي تنا

ي  مدل تدوافر موقدع اسددتراتيجي لقربهدا مدل المددوان

و ددددبكاي ال ددددر  الرئيسددددة والدوليددددة  لتشددددهد

المحافظددددددة بدددددد لك مشددددددرو  قندددددداة السددددددويس 

ا ، الدد ي تدد  افتتاحدده رسددميو2014الجديدددة فددي عددام 

.2015عام 

د مدل في سيا  متص ، تتوافر بالمحافظة العدي

:هاالمنا أ الصناعية واالستلمارية، والتي من

.المن قة الحرة العامة▪

.المن قة الصناعية بالقن رة  ر ▪

.المن قة الصناعية األولى واللانية▪

وفددي إ ددار لعدد  بيئددة األعمددال وتحسدديل معدددل 

االسددتلمار، جدداء قددددددرار مجلددددددددس الدددددددوزراء رقددددددددددد 

، باعتبددددددار المحافظدددددداي التابعددددددة 2020لسددددددنة 7

إلقلدددددددي  قنددددددداة السدددددددويس مدددددددل المحافظددددددداي 

األكلددددر ( أ)الحدوليددددة التابعددددة لمنددددا أ الق ددددا  

صددم ا احتياج ددا للتنميددة، وعليدده تقدددم المحافظددة خ

ك مدل التكداليح االسدتلمارية، وذلد% 50يص  إلدى 

.مل قانون االستلمار11وفق ا للمالة 

كمدددا تمدددد  إقامددددة المن قدددة االقتصددددالية لقندددداة 

السددددويس بقددددرار مددددل رئدددديس الجمهوريددددة رقدددد  

.2015لسنة 330

كمددا تدد  إ دددار قددرار جمهددوري بإنشدداء أربعددة ▪

مجددددالس تخصصددددية لورا ددددي الواقعددددة فددددي 

من قدددددة قنددددداة السدددددويس بمساحددددددددددة تبلدددددغ 

كيلدددومتر مربدددع، وحددددول ا مينددداء كدددرن 460.6

ة بورسعيد ومينداء  در  بورسدعيد والمن قد

الصددددددددناعية  ددددددددر  بورسددددددددعيد والمن قددددددددة 

.  جياالصناعية بالقن رة كرن ووالي التكنولو
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، وقدد "مركز خدماي المستلمريل"أيض ا ت  إنشاء 

، ومدددددل 2019تددددد  االنتهددددداء مدددددل المشدددددرو  عدددددام 

المتوقدددع أن يسدددا   المركدددز فدددي تسدددريع خ ددد  

.تنمية وت وير المن قة الحرة العامة

ل وفددي سددبي  لعدد  بيئددة األعمددال وتحسدديل معددد

االسددتلمار تدد  إنشدداء عدددل مددل المشددروعاي فددي

المن قدددددددددددددة الصدددددددددددددناعية األولدددددددددددددى واللانيدددددددددددددة 

رة ، والمن قددة الصددناعية بددالقن (مشددروع ا143)

، باإل ددددافة إلددددى عدددددل مددددل (مشددددروع ا39) ددددر  

.المشروعاي األخرى تح  اإلنشاء

واتبدددع ذلدددك، إنشددداء من قدددة اسدددتلمارية جديددددة

حة تبلددغ باإلسدماعيلية بمدينددة المسددتقب  بمسددا

الي فدددان ا، والتددي يعقددام عليهددا فددي الوقدد  الحدد158

ي من قدددة الدددورن الحرفيدددة بالمسدددتقب ، والجدددار

االنتهددداء منهدددا لتضددد  مجمدددع الدددورن الحرفيدددة 

.فدان ا25بمساحة إجمالية قدر ا 

جديددة ختام ا، ارتفع عدل الشركاي االسدتلمارية ال

التدددي تدددد  ت سيسهدددددا بالمحافظددددة، حيدددث بلعدددد 

، فددددددي مقابدددددد  2020 ددددددركاي خددددددالل عددددددام 205

، بنسدبة زيدالة 2014 ركة جديددة فقد  عدام 160

، ليص  ب لك إجمالي عددل الشدركاي%28تخ   

آالف 3.2االسدددتلمارية القائمدددة بالمحافظدددة إلدددى 

 دددددددركة موزعدددددددة علدددددددى الق اعددددددداي الخدميدددددددة، 

لددك اإلنشددائية، الصددناعية، السددياحية، وكير ددا، وذ

بدددرأس مدددددددددال معصدددددددددددر قددددددددر  2020حتدددى عدددددددام 

آالف  دددددركة 1.7مليدددددار جنيددددده، فدددددي مقابددددد  16.5

بددرأس مددال معصدددر قددددر  2014قائمددة حتددى عددام 

مليدددار جنيددده، بنسدددبة زيدددالة فدددي رأس المدددال11.6

%.42.2المعصدر تعقدرَّ بنحو 

5
إجمدددددالي رؤوس األمدددددوال المعصددددددرة 

للشدددددددركاي االسدددددددتلمارية القائمددددددددة 

بالمن قدددة الحدددرة العامدددة والخا دددة 

بمحافظدددددددددة اإلسدددددددددماعيلية خدددددددددالل 

.2020عام 

مليدددددددددارات 

جنيدددددددددددددددددددد 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7| محافظة اإلسماعيلية  | 31

فددي يملدد  ق ددا  الصددناعة رافددد ا رئيس ددا ومحوري ددا

ذلددك تنفيدد  خ دد  الدولددة للتنميددة المسددتدامة، و

ي مل خالل مسا مته في الندات  المحلدي اإلجمدال

اي فعلى الرك  مل التدداعي. وتوفير فرص العم 

ا حققدد  السددلبية النتشددار فيددروس كورونددا عالميودد

2020الصددددناعة المصدددددرية نجاحددددداي خدددددالل عدددددام 

تمللدددد  فددددي الحفددددا  علددددى معدددددالي اإلنتاجيددددة 

لعددل وتحقيأ إنجاز كبير فدي بددء تعميدأ حقيقدي

ة كبير مدل الصدناعاي، األمدر الد ي سدا   فدي زيدال

االعتمدددددددال علدددددددى المنتجددددددداي الو نيدددددددة كبددددددددي  

وازنددة للمنتجدداي المسددتورلة والتددي كاندد  تكبددد م

.الدولة مبالغ  ائلة

شدر  وعليه، ت  إحياء مشرو  والي التكنولوجيا ب

القنددداة بمحافظدددة اإلسدددماعيلية، الددد ي يقدددع فدددي

/  دددبه جزيدددرة سددديناء علدددى  ريدددأ اإلسدددماعيلية

كيلددددومتر ا مددددل مدينددددة 12علددددى مسددددافة العوجددددة

اإلسددماعيلية  ددمل مركددز القن ددرة كددرن، بهدددف

تبعها خلأ من قة للصناعاي التكنولوجية، وما ي

مدددل  دددناعاي مكملدددة ومعامددد  أبحدددال، ومراكدددز 

مشدرو  والي "، بقرار  د  2014تدريب، لي تي عام 

ور  ددمل ن ددا  مشددرو  تنميددة محدد" التكنولوجيددا

ة قناة السويس، وذلك  دمل قدرار اعتبدار من قد

قنددداة السدددويس من قدددة اقتصدددالية ذاي  دددابع 

خددداص، ليدددت  بددد لك إقامدددة المرحلدددة العاجلدددة مدددل 

ة فددان ا، ومددا ا بالبنيد215المشرو  على مسداحة 

األساسددددددية، والخدددددددماي مددددددل ميددددددا ، وكهربدددددداء، 

: و ددرف، و ددر ، ومجمددع خدددماي متكامدد ، ملدد 

إسعاف، وم افئ، وسنترال، ومعرض منتجداي، 

وجدددددارِ التنفيددددد  فدددددي مح دددددة تجميدددددع ومعالجدددددة 

. الصرف الصحي

للانيدة كما ت  ت وير المن قة الصناعية األولى وا

، وتضددددددد  المندددددددا أ 2018باإلسدددددددماعيلية عدددددددام 

وا  الصناعية في محافظة اإلسماعيلية جميع أند

ل ، وأخشدان، وأعمدابويدايالصناعاي مل تصنيع 

.  معدنية، و ناعة األلومنيوم، والكرتون

التنميأأأأأأأأأأأأأأأأة الصأأأأأأأأأأأأأأأأناعية 

والتجأأأأأأأأأأأار 

"
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كدددددد لك  ددددددناعاي البالسددددددتيك، والمنسددددددوجاي، 

والمالبددددس الجددددا زة، والمددددوال الع ائيددددة، ومددددوال 

اعة البندداء، واللمبددداي واألجهددزة الكهربائيدددة، و دددن

.األح ية

: مدددل أبدددرز تلدددك المشدددروعاي التدددي تددد  ت وير دددا

مجمدددددع الصدددددناعاي الصدددددعيرة باإلسدددددماعيلية، )

من قدددة الصدددناعاي الصدددعيرة بدددالقن رة  دددر ،

المجمدددع الصدددناعي لق دددع كيدددار وسدددائ  النقددد  

  (ليفةاللقي ، من قة الصناعاي الصعيرة ب بو خ

ة كمدددا قامددد  المن قدددة الصدددناعية باإلسدددماعيلي

 ، بددددإ ال  خدددددماتها للمسددددتلمريل عبددددر اإلنترندددد

.عام وذلك للتسهي  على المستلمريل في الت

تددي وتبع دا لد لك، أعقددي  العديدد مددل المشدروعاي ال

 ، تعمدد  فددي جميددع الصددناعاي عاليددة التقنيددة ملدد

ة الصناعاي ال بيدة، و دناعاي فدي مجدال ال اقد

.المتجدلة، و ناعاي اإللكترونياي

صددة فضددل ا عددل إقامددة من قددة تكنولوجيددة متخص

. في مجال االتصاالي وتكنولوجيا المعلوماي

مددالي باإل ددافة إلددى إنشدداء تجماددع سددكني علددى إج

ر فدددان، وذلددك يععدددا بملابددة الظهيدد200مسدد   

تكلفدة السكني للنشدا  االقتصدالي بالمشدرو  ب

.مليون جنيه50تقديرية بلع  

 دددد ا وتدددد  إعدددددال خري ددددة االسددددتلمار الصدددددناعي 

ة لمحافظددددة اإلسددددماعيلية اإللكترونيدددد2017عددددام 

لتيسدددير عدددرض الفدددرص الموجدددولة بالمحافظدددة

ل علددى المسددتلمريل  ددمل خ دد  الدولددة للتحددو

.الرقمي

وختام دددددددا، يتجلدددددددى ا تمدددددددام الدولدددددددة بالمندددددددا أ 

15الصددددناعية مدددددل خدددددالل إ دددددار القدددددانون رقددددد  

الخددددداص بتيسدددددير إجدددددراءاي إ ددددددار 2015لسدددددنة 

التدددددراخيب الصدددددناعية لاخددددد  وخدددددارى المندددددا أ 

.الصناعية والمنا أ االستلمارية والحرة
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الزراعأأأأأأأأأأأأأة واستصأأأأأأأأأأأأأ   

األراضأأأأأأأي

"

يدددب تميددزي اإلسدددماعيلية ب را ددديها الخصدددبة و 

محا دددددديلها المختلفددددددة لتحدددددددرص مصددددددر علدددددددى 

تنميددددة  ددددد ا الق ددددا  بجهدددددول حليلددددة مدددددل أجددددد  

. النهوض بالق ا 

ون في سيا  متصد ، تد  تنفيد  مشدروعاي الصد

ي الزراعيددة بموقددع أبددو سددل ان باإلسددماعيلية فدد

، والددددد ي يععددددددا أحدددددد أكبدددددر مشدددددروعاي 2018عدددددام 

الصددون الزراعيددة فددي الشددر  األوسدد   حيددث تدد 

الميدة بيت ا زراعي دا ب حددل تكنولوجيدا ع2350إنشاء 

% 26ألدددح فددددان و ددد ا يملددد  12.5علدددى مسددداحة 

.فق  مل إجمالي مساحة المرحلة األولى

وعلى كرار ذلك، أت  المرحلدة األولدى مدل الصدون

 وبة زراعية تبلدغ529الزراعية بقرية األم  بض  

فددان، ويعتمدد الموقدع 100مساحتها اإلجماليدة 

آالف متدددر 5.3علدددى ترعدددة سددديناء للحصدددول علدددى 

مكعددددددددددب ميددددددددددا  فددددددددددي اليددددددددددوم، كمددددددددددا يددددددددددوفر 

.فر ة عم  يوميوا500

أمددددا مددددل ناحيددددة تحسدددديل جددددولة التربددددة وزيدددددالة 

راعددي اإلنتاجيددة، تدد  تنفيدد  مشددرو   ددبكة  ددرف ز

بشددددر  البحيددددراي بمحافظددددة اإلسددددماعلية فددددي 

، مل أج  التخلب مدل المداء الزائدد 2018سبتمبر 

عددددل حاجددددة النبدددداي والمحافظددددة علددددى خصددددوبة 

و  التربدددددة، وبلعددددد  التكلفدددددة اإلجماليدددددة للمشدددددر

.مليون جنيه227

ء كما ت  تحويد   دحاري سديناء إلدى مدزار  خضدرا

يتكدون تنب  أرجاؤ ا  مار التنمية بتنفيد  مشدرو 

فددددان ا  دددر  اإلسدددماعيلية فدددي 1640مدددل زراعدددة 

فدددان ا مددانجو 1640  حيددث تمدد  زراعددة 2019مددايو 

مددل األ ددناف عاليددة الجددولة، مددع اسددتخدام نظدد  

رو  الدددري الحديلدددة لتحقيدددأ أعلدددى إنتاجيدددة للمشددد

.بشر  مدينة اإلسماعيلية الجديدة

أمدددددا عدددددل المشدددددروعاي المخصَّصدددددة للزراعددددداي 

المحمية، جاءي في مقدمتها مزرعة أبو سل ان

، ويقددددددع 2019للزراعدددددداي المحميددددددة، أكسدددددد س 

موقعهددددا بجنددددون من قددددة أبددددو سددددل ان علددددى 

ألددح 2.4ألددح فدددان، والتدي تتضددمل 12.5مسداحة 

  بيددد  زراعدددي متوسددد  التكنولوجيدددا، مسددداحة كددد

ألددح فر ددة 20فدددان، ويددوفر المشددرو  2.5منهددا 

.عم 
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، كانددد  قدددد أ مدددري (2020-2014)وخدددالل الفتدددرة 

الجهددددددول نتائجهددددددا لترتفددددددع إجمددددددالي المسدددددداحة 

ألدح 381.5المزروعة بمحافظة اإلسماعيلية إلدى 

.2020فدان خالل عام 

ومي وتوج  تلك اإلنجازاي بإ افة المشرو  القد

، و ددو عبددارة 2021فددي عددام " كدداري الفددال  الدد كي"

عدددل تحويددد  الحيدددازاي الزراعيدددة لكددد  فدددال ، مدددل 

، ليكددددونالمميكنددددةالحالددددة الورقيددددة إلددددى الحالددددة 

ي الموقدددح التنفيددد ي لمنظومدددة كددداري الفدددال  فددد

ألدح  دخب 33.4محافظة اإلسماعيلية بتقددم 

للحصددددددددددول علددددددددددى الكدددددددددداري، ويصدددددددددد  عددددددددددددل 

ألدددددح كددددداري حتدددددى 31.4كدددددروي المعصددددددرة نحدددددو 

.2021أكس س 

أ مددري جهدددول الدولددة بشدددك  وا دد  فدددي ق دددا  

اللددددروة السددددمكية بالمحافظددددة، ليدددد تي مشددددرو 

فددي االسددتزرا  السددمكي بمحافظددة اإلسددماعيلية

  حيددددث بلددددغ عدددددل األحددددواض التددددي 2016ليسددددمبر 

نددددددية افتتحتهددا الدولددة خددالل المرحلددة األولددى واللا

ألددددح منهددددا 2.2آالف حددددوض، وتدددد  اسددددتزرا  4.1

حو  ددددددا 45، و"الدددددددنيس"حو  ددددددا ألسددددددما  432

حو  ددا 230، باإل ددافة إلددى "القدداروص"ألسددما  

ل للجمبري، وبلدغ إجمدالي حجد  اإلنتداى الفعلدي مد

ة  ن ا مل األسما  المتنوعة عاليد351المشرو  

الجددددولة تدددد   رحهددددا بالسددددو  المحليددددة لتقليدددد 

لعد  الفجوة بيل اإلنتداى واالسدتهال  بعائدداي ب

.مليون جنيه40.8

سدددفينة للصددديد 34، تددد  تد ددديل 2021وفدددي ينددداير 

ل الحددر بالميددا  اإلقليميددة، وذلددك كمرحلددة أولددى مدد

سدددددفينة  ددددديد،  دددددمم  100مشدددددرو  إنشددددداء 

ا ونعفددد ي لاخددد   يئدددة قنددداة السدددويس و دددركاته

%.100بعمالة مصرية 

عدداون وفددي سدديا  معتصدد ، تدد  توقيددع بروتوكددول ت

بددددديل المحافظدددددة والهيئدددددة الهندسدددددية للقدددددواي 

ديد المسلحة إلنشاء سو  السمك الم وَّر الج

آالف متددددر مربددددع علددددى بحيددددرة 7.2علددددى مسدددداحة 

.الصياليل ب ريأ عمارة السياحي



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7| محافظة اإلسماعيلية  | 35

البتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرول والثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرو 

المعدنيأأأأأأأأأة

"

إن مددا تحقددأ مددل إنجددازاي بق ددا  البتددرول والعدداز

خدددددالل السدددددنواي السدددددبع األخيدددددرة، يددددد تي نتاج دددددا

عاي للمتابعة المتوا لة له ا الق ا  والمشدرو

لنمدو، التوسعية التي تقوم بددور حيدوي كقدا رة ل

فقدددددددد كدددددددان لمحافظدددددددة اإلسدددددددماعيلية خ دددددددى 

2216 ابتددة كددان بدددايتها قددرار رئدديس الددوزراء رقدد  

، بالموافقددددة علددددى إعددددالة تخصدددديب 2015لسددددنة 

ألدددح متدددر مربدددع بشدددر  القنددداة مدددل 2.5مسددداحة 

األرا دددددي لصدددددال  الشدددددركة المصدددددرية القابضدددددة

  السددتخدامها فددي(إيجدداس)للعددازاي ال بيعيددة 

إنشدددددداء مح ددددددة تخفدددددديط الضددددددع ، ونق ددددددة 

الم خددددد  لتو دددددي  العددددداز ال بيعدددددي إلدددددى مديندددددة 

.اإلسماعيلية الجديدة

، كددددددددان لمحافظددددددددة 2019وو ددددددددول ا إلددددددددى عددددددددام 

ة اإلسدددماعيلية نصددديب مدددل األرا دددي المخصصددد

إلنشدددداء عدددددة مح دددداي بتروليددددة تابعددددة لشددددركة 

الشدددركة المصدددرية القابضدددة للعدددازاي" إيجددداس"

ال بيعيددددددة بمن قددددددة القن ددددددددرة كددددددددرن، ومددددددل 

األرا دددددددي المخصصدددددددة لمح ددددددددداي تخفيدددددددددط 

.بمن قة القن رة  ر 
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ولددددد  تعفددددد  الدولدددددة أيض دددددا عدددددل الو دددددول إلدددددى 

المنددددددا أ المحرومددددددة مددددددل تقدددددددي  الخدددددددماي 

لهددا البتروليددة، لهدد ا قامدد  باسددتهداف التو ددي 

لتشدددددم  مندددددا أ أبدددددو 2021/2020خدددددالل عدددددام 

ير، ع ددوة، والقصا دديل، والتدد  الكبيددر، وأبددو  ددو

يددد وجددارِ عمدد  لراسددة فنيددة اقتصددالية لمدينددة فا

.باإلسماعيلية

، جدددددداء مشددددددرو  السدددددديليكون 2021وفددددددي عددددددام 

ل المعدددني لتحقيددأ أقصددى اسددتفالة ممكنددة مددد

ائأ الخامدداي المتددوفرة محليوددا مددل خددام الكددوارتز فدد

ألدددح  دددل 30النقددداوة لالسدددتفالة بددده فدددي إنتددداى 

التكلفددة سددنويوا مددل السدديليكون المعدددني، وتعقدددَّر

.مليون لوالر90المبدئية للمشرو  بنحو 

جدددير بالدد كر أن عدددل السددياراي المحولددة للعمدد 

ألدح سدديارة 15.8بالعداز ال بيعدي قدد بلعد  عددل 

آالف 8.3بمحافظددددددة اإلسددددددماعيلية مقارنددددددة بددددددد 

.2014سيارة فق  عام 

.وزارة البترول واللروة المعدنية: المصدر* 

90.7

155.2

2014 2020

ي عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيع

2020و2014خالل عامي 

(ألح وحدة سكنية)

6
إجمدددددالي عددددددل مح ددددداي تمدددددويل 

العدددددداز ال بيعددددددي القائمددددددة فددددددي 

.2019عام 

محطددددددددات
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يث تقع تععدا اإلسماعيلية بوابة مصر الشرقية  ح

المحافظددددة علددددى  ددددفتي قندددداة السددددويس، كمددددا 

لموقعهدددا الجعرافدددي " ل لددد ة القنددداة"تعسدددمى بدددد 

ياحة السياحي المتميز في مصدر، ولهد ا تععددا السد

بالنسدددددددددبة للمحافظدددددددددة مدددددددددل أ ددددددددد  عوامددددددددد  

. التنمية واالزل ار

ولددة ففددي السددنواي السددبع الما ددية، حر دد  الد

علدددددى الحفدددددا  علدددددى المعدددددال  األ ريدددددة والترا يدددددة 

الموجدددولة بالمحافظدددة، وتبددديل ذلدددك مدددل خدددالل 

، 2017لسددنة 421إ دددار قددرار رئدديس الددوزراء رقدد  

 دري الموقدع األ"باعتبار األرا ي المملوكة للدولدة 

ركدددز ، والكائندددة بناحيدددة جلباندددة م"تددد  آ دددار للكددددوة

القن ددددرة  ددددر  بمحافظددددة اإلسددددماعيلية أر  ددددا

.ألح متر مربع50أ رية بمساحة نحو مليون و

السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيا ة وا  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
"
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وفدددي إ دددار لعددد  المعدددال  السدددياحية، تددد  ت دددوير 

ي وتددرمي  متحددح اإلسددماعيلية بددالقن رة كددرن فدد

مليون 1.3، وقد بلع  تكلفة المشرو  2016عام 

.جنيه

واسددتمرار ا لجهددول الدولددة فددي ذاي السدديا ، جدداء

ا  الممشأ  السأيا ي لبييأر  التمسأمشرو  

، وقدددد تددد  إنشددداؤ  2019باإلسدددماعيلية فدددي مدددايو 

إلدى 30ألح متدر، وعدرض يتدراو  مدل 2.4بإجمالي 

ر متددر ا، ويشددتم  علددى مسددار للدددراجاي ومسددا34

.للمشاة ومنا أ خضراء

ل وحر  ا مل الدولة علدى زيدالة رفا يدة المدوا ني

في والسيا ، ت  إنشاء مشرو  منتجع الفرسان

، و ددو أحدددل المشددروعاي القوميددة 2018مددارس 

ويععددددددد المنتجددددددع . المعقامددددددة فددددددي اإلسددددددماعيلية

اريوددددا مشددددروع ا سددددياحيوا متكامل ددددا، وبدددده ملحق ددددا تج

تراحة وتسويقيوا، كما أنه يقع بالقرن مل مقر اسد

جزيددددرة الفرسددددان الرئاسددددية، وي دددد  علددددى قندددداة 

.السويس وبه مراس  سياحية عالمية

يأ  المت"وفي الوق  الرا ل، جارِ تنفي  مشدرو  

، و ددددو أحددددد أ دددد  "العأأأأالمي لقنأأأأا  السأأأأريس

ينددة المشددروعاي السددياحية التددي ينتظددر أبندداء مد

يث يدت  اإلسماعيلية افتتاحه، خالل فترة قريبة  ح

1862تجديددد وت  يدد  المبنددى الدد ي يعددول إلددى عددام 

، ليكدددددون"فددددديال ليليسدددددبس"والمعدددددروف باسددددد  

متحف دددددددددددددا عالميودددددددددددددا يضددددددددددددد  تددددددددددددداريخ  يئدددددددددددددة

ا  قنددداة السدددويس منددد  افتتاحهدددا و دددول ا الفتتددد

رئدددديس الجمهوريددددة للقنددددداة الجديدددددة، و ددددو مدددددا 

ة سيسددده  فدددي رفدددع القيمدددة السدددياحية لمن قددد

.قناة السويس

23
عدددددددل الفنددددددال  اللابتددددددة والقددددددرى 

كرفددددة 1546السددددياحية بإجمددددالي 

.2021حتى 

فندددددددددددددددددددددددددددددًقا

.محافظة اإلسماعيلية: المصدر* 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار تدعدس التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملةر والتي تنطو

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

.وتعزيز المواونةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال  نى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

عدددددل الب اقدددداي التموينيددددة بالمحافظددددة عددددام 

2020.

ألدددددددددددددددددددددددددددف

914.68.1مسددددددددددددتفيد
تكلفددددددددة تددددددددرمي  وت ددددددددوير مجمددددددددع محدددددددداك  

.2014اإلسماعيلية في عام 

113
عددددددددددددددل مراكدددددددددددددز الشدددددددددددددبان بالمحافظدددددددددددددة

(.2020–2014)خالل الفترة 

73.5
الية تكلفددددة تشددددييد مبنددددى المحكمددددة االقتصدددد

.2020واألسرة بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

324.8 750
عي فدي تكلفة تجديد النالي اإلسماعيلي االجتمدا

.2019مايو 

مركدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز

ىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددباب

ماليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ة عدددددل المسددددتفيديل مددددل الب اقدددداي التموينيدددد

.2020ال كية عام 

بطاقددددة
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نمدو المجتمعداي وازل ار ددا يتوقدح إلددى حدد كبيددر

يدددة، علدددى الشدددبان باعتبدددار   األكلدددر  اقدددة وفاعل

فهدددد  عمددددال أي أمددددة، وسددددبب نهضددددتها، وخدددد  

الددددفا  األول واألخيدددر عنهدددا، لددد لك بددد ل  الدولدددة

المصدددرية العديدددد مدددل الجهدددول مدددل أجددد  تنميدددة 

ول ق ا  الشبان والريا دة، ومدل أبدرز تلدك الجهد

:إنشاء العديد مل المنشصي الريا ية ومنها

: دةبمدينددة اإلسددماعيلية الجديدد" الفيددروز"نددالي ▪

والددد ي ي ددد  مبا دددرة  علدددى قنددداة السدددويس 

الجديددددددة، ويقدددددع علدددددى مسددددداحة تبلدددددغ نحدددددو 

فددان بحيدرة  دناعية، كمدا 25فدان ا، منه  90

بلعدد  المسددددداحاي الخضددراء مددا يقدددددددرن مددل 

مددددل إجمددددالي % 50فدددددان ا مددددا يمل دددد  نحددددو 45

كمددددا يحتددددوي النددددالي علددددى . مسدددداحة النددددالي

مندددا أ انتظدددار سدددياراي علدددى مسددداحة تبلدددغ 

سديارة، وقدد تد  800فدان ا  لتستوعب نحو 13

.2016تنفي  المشرو  في أكس س 

أكسددددددد س باإلسدددددددماعيلية 6ندددددددالي واحدددددددة ▪

قدى الجديدة حيث ت  إنشاء النالي  ليضا ي أر

فددي مسددتوياي األنديددة الريا ددية واالجتماعيددة

ألدح متدر مربدع، ويضد  20مصر، على مسداحة 

وم، حمَّدددام سدددباحة أوليمبدددي، و دددالة جيمدددانيزي

وحمَّامددداي سددداونا رجدددالي وحريمدددي، علدددى أرقدددى 

مسددددددتوى، وقاعددددددة أفددددددرا  كبددددددرى، وقاعدددددداي 

لل عدددددددام، وكافتيريددددددداي، ومالعدددددددب أ فدددددددال 

ا، وقدد تدد   دديقة للبيئدة، ومبندى إلاريودا متكامل د

.2019تنفي  المشرو  في مايو 

إنشدددداء النددددالي اإلسددددماعيلي االجتمدددداعي فددددي ▪

، حيددث تدد  تنفيدد  المقددر االجتمدداعي2019مددايو 

" ايدددالشدديخ ز"الجديددد باإلسددماعيلية بمن قددة 

بحددي  الددث علددى مسدداحة إجمددددددالية تصدد  إلددى

مراحد  3وقد أٌقي  النالي على . فدان ا30نحدددو 

.  مليون جنيه750بتكلفة تص  إلى نحو 

د كمددا تدد  ت ددوير الصددالة المع دداة بالشدديخ زايدد

ض وإنشدداء فددر  لنددالي اإلسددماعيلي الريا ددي بدد ر

.النخي 

رعايأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبا 

والرياضأأأأأأأة

"
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ولدة في السيا  ذاته، ت  تخصديب أرض أمدال  ل

قيرا  دددددددددددددددددددددا 12أفدندددددددددددددددددددددة و10بمسددددددددددددددددددددداحة 

سدددددددددهم ا، لمديريدددددددددة الشدددددددددبان والريا دددددددددة 17و

يفددة بمحافظدة اإلسددماعيلية إلنشدداء ندالي أبددو خل

وذلددك بموجددب قددرار رئدديس الددوزراء رقدد . الريا ددي

.2014لسنة 1414

باإل ددددددافة إلددددددى ذلددددددك، تدددددد  تخصدددددديب بعددددددط 

المسددددداحاي مدددددل أرا دددددي الدولدددددة مقدددددام عليهدددددا 

مالعدددب مفتوحدددة بددددون مقابددد  لصدددال  مديريدددة 

ة الشدددددبان والريا دددددية بمحافظدددددة اإلسدددددماعيلي

ى لت وير دددا، وتحويلهدددا مدددل مالعدددب أسدددفلتية إلددد

مالعب نجي   ناعي، وذلدك بموجدب قدرار رئديس

.2014لسنة 1431الوزراء رق  

كمدددددا حر ددددد  الدولدددددة علدددددى ت دددددوير المنشدددددصي 

ة، الريا ددية الموجددولة فددي محافظددة اإلسددماعيلي

، 2019فقد ت  ت وير استال اإلسماعيلية في عام

لتشددددددم  أعمددددددال ت ددددددوير  رفددددددع كفدددددداءة أرض 

الملعدددب والمضدددمار ، وإعدددالة تجديدددد المددددرجاي، 

وأعمددددددددال التشدددددددد يباي الداخليددددددددة، والواجهددددددددة 

الرئيسددددددة، وت ددددددوير كددددددرف المالبددددددس لالعبدددددديل 

والحكدددددددددام، والمدددددددددداخ ، وقاعدددددددددة المددددددددد تمراي 

وت دوير نظدام البدث ،VIP""الصحفية، ومنا أ الدد 

.التلفزيوني وكاميراي المراقبة

د كمدددا تددد  ت دددوير الصدددالة المع ددداة بالشددديخ زايددد

مليدون 14، بتكلفة بلع  2019باإلسماعيلية عام 

وير جنيه، ي تي ذلك في إ ار خ ة المحافظة لت 

ي ورفدددع كفددداءة جميدددع المنشدددصي الريا دددية، والتددد

تخدددددددم مددددددوا ني المحافظددددددة وإتاحددددددة الفر ددددددة 

ألبندددددددددداء اإلسددددددددددماعيلية لممارسددددددددددة مختلددددددددددح 

.األنش ة الريا ية

الجددددير بالددد كر،  دددهدي المحافظدددة أيض دددا زيدددالة

ملحوجددة فددي عدددل مراكددز الشددبان خددالل السددبع 

سددددددددددنواي الما ددددددددددية، حيددددددددددث ارتفددددددددددع عدددددددددددل

إلددددددى 2014مراكددددددز فددددددي عددددددام 108المراكددددددز مددددددل 

.2020مركز ا عام 113
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إلدددى التخفيدددح عدددل " حيددداة كريمدددة"تهددددف مبدددالرة 

ا فدي كا   الموا نيل بالمجتمعاي األكلر احتياج 

تمد وتع. الريح والمنا أ العشوائية في الحضر

المبددددالرة علددددى تنفيدددد  مجموعددددة مددددل األنشدددد ة 

يداة ح“الخدمية والتنموية التي مل   نها  دمان 

لتلدددددددددك الفئدددددددددة، وتحسددددددددديل جدددددددددروف ” كريمدددددددددة

.معيشته 

اي وتععدا محافظة اإلسماعيلية  مل المحافظد

التددددي تدددددخ   ددددمل إ ددددار المبددددالرة  وتدددد  إنجدددداز 

مشدروعاي حيدداة كريمددة فددي قددرى القن ددرة  ددر  

ة ، لتبدأ المرحلة اللانيد2021بالمحافظة خالل عام 

للمبددددددالرة الرئاسددددددية حيدددددداة كريمددددددة فددددددي قددددددرى 

.  القن رة كرن

 لك ت  تو ي  الميا  للمدوا نيل بدالقرى، وكد▪

ل تددد  تو دددي   دددرف  دددحي لنسدددبة كبيدددرة مددد

.الموا نيل

ر إنشدداء تجمعدداي سددكنية بحيددث تكددون األسدد▪

.والعائالي الكبيرة بجانب بعط

مدددل جاندددب  آخدددر، امتدددد ن دددا  عمددد  المبدددالرة إلدددى 

الل التعلدددي  وتحسددديل األبنيدددة التعليميدددة مدددل خددد

فصدددددددل ا فدددددددي المدرسدددددددة اإلعداليدددددددة 15إنشددددددداء 

.المشتركة

وتوسددددعة عدددددل مددددل الفصددددول فددددي الكليددددر مددددل 

مدرسددددددة أبددددددو بكددددددر الصددددددديأ : المدددددددارس ملدددددد 

  االبتدائيدددددة، ومدرسدددددة السدددددالم البدويدددددة تعلدددددي

أساسددي، ومدرسددة العا ددر مددل رمضددان تعلددي  

أساسددي، وفددي مجددال النقدد  وال ددر  تدد  العمدد  

كبدداري،  ددي كددوبري ترعددة العقاريددة، 4علددى إنشدداء 

، وكددددوبري ترعددددة الشددددبان، وكددددوبري ترعددددة العبددددور

.وكوبري على  ريأ ترعة الهدى الشمالي

مشرو  المجمعاي الخدمية، ت  إنشاء مراكز ▪

خدددددماي اجتماعيددددة وفق ددددا للنمددددوذى الموحددددد 

.متر ا250للوزارة على مساحة 

التضأأأأأأأأأأأامح اال تمأأأأأأأأأأأاعي
"
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، قامدددددد  وزارة "حيدددددداة كريمددددددة"وبجانددددددب مبددددددالرة 

التضدددددددامل االجتمددددددداعي بدددددددإ ال  العديدددددددد مدددددددل 

المبددددالراي والبددددرام  التددددي تهدددددف إلددددى تحقيددددأ 

الحمايددددددة االجتماعيددددددة لكدددددد  فئدددددداي المجتمددددددع 

: بمحافظة اإلسماعيلية وكان مل بينها

يهددددف ": حمايدددة األ فدددال بدددال مددد وى"برندددام  ▪

البرنددام  إلددى حمايددة األ فددال بددال مددد وى مدددل 

خددددالل تقددددي  خددددماي الرعايدددة والت  يددد  لهددد  

ولمجه  فدي المجتمددع، ويعمد  البرندام  فدي 

محافظددددة األعلددددى كلافددددة للمشددددرليل مددددل 13

.األ فال ومنها محافظة اإلسماعيلية

  ا فدي وفيما يتعلأ بالمشدروعاي التدي تد  تنفيد

قددددددرى القن ددددددرة  ددددددر  بالمحافظددددددة،  ددددددمل  

قددددرى 4قريددددة فرعيددددة، و12تابع ددددا، و37)المبددددالرة 

(.  رئيسة

ومل أج  لم  ذوي االحتياجاي الخا دة كعنا در

فاعلددة لاخدد  المجتمددع تدد  إنشدداء معددرض لبيددع 

رو  منتجاي مركز الت  ي  وال ي يندرى تحد  مشد

ومدة مراكز الت  ي  المهني، ويتضمل المركز منظ

كاملددة مددل الخدددماي لدد وي االحتياجدداي الخا ددة 

ز بمراعددداة معدددايير اإلتاحدددة وتتضدددمل تلدددك المراكددد

الددددورن المخصصددددة لتنميددددة مهاراتدددده اليدويددددة، 

وكددددرف أخددددرى للفنددددون والموسدددديقى والحاسددددب 

اآللدددددددي، وقاعددددددداي مخصصدددددددة لولعدددددددان وفدددددددأ 

اال ددددددترا اي المخصصددددددة لدددددد وي االحتياجدددددداي 

.الخا ة

. ألددددح جنيدددده800وتبلددددغ تكلفددددة المشددددرو  نحددددو 

  باإل ددافة إلددى إنشدداء عدددة مكاتددب تحدد  مشددرو

ية مكتدب اإلسدماعيل: مراكز الت  ي  المهندي و دي

.مكتب ت  ي  فايد/ مكتب القصا يل / 

 ددد ا، وقدددد بلدددغ عددددل المسدددتفيديل مدددل برندددام  

ألدددددح 41نحدددددو 2020/2019تكافددددد  وكرامدددددة عدددددام 

مسددددددددددتفيد بإجمددددددددددالي تكلفددددددددددة بلعدددددددددد  نحددددددددددو 

.مليون جنيه183
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التمأأأأأأأأأأأأأأأأريح والتجأأأأأأأأأأأأأأأأار  

الداخلية

"

ا  دددهدي محافظدددة اإلسدددماعيلية ا تمام دددا كبيدددر 

بق ددددددا  التمددددددويل وتددددددوفير السددددددلع التموينيددددددة

يدث للموا نيل خالل السبع سنواي الما دية  ح

تددد  إنشددداء العديدددد مدددل المشدددروعاي الضدددخمة 

:ومل أبرز ا

إنشدددددداء مركددددددز الخدمددددددة التموينيددددددة، يهدددددددف ▪

إلدددددددى تقددددددددي  وتسدددددددهي  جميدددددددع الخددددددددماي 

التموينيدددة للمدددوا نيل، إلفدددالة مدددا يقدددرن مدددل

ألدددددددددددح مسددددددددددددتفيد، بتكلفددددددددددددة بلعدددددددددددد  915

.مالييل جنيه3

إنشددددددداء عددددددددل مدددددددل مشدددددددروعاي جمعيتدددددددي ▪

بمحافظددددددة اإلسددددددماعيلية و ددددددو بروتوكددددددول 

تعددداون بددديل وزارة التمدددويل و دددندو  تمويددد 

المشددروعاي بإجمددالي عدددل منافدد  يصددددد  إلددى 

منفدد  ا، ويهدددف المشددرو  إلددى زيددالة عدددل 63

سددية المنافدد  السددلعية، وتددوفير السددلع األسا

ب سدددعار مناسدددبة للمدددوا نيل، وتدددوفير فدددرص

عمددددد  للعديدددددد مدددددل الشدددددبان، ويصددددد  عددددددل 

ألددح مسددتفيد مددل 114المسددتفيديل إلددى نحددو 

 ددد   الخدمدددة، وقدددد تددد  تنفيددد  المشدددرو  فدددي 

.2019سبتمبر 

" رأبدو  دوي"و" قن درة  در "إنشاء  ومعتي ▪

بمحافظدددددة اإلسدددددماعيلية بقددددددرة 2018عدددددام 

ألح  ل، وذلك بهدف الحفا  90استيعابية 

فدددة علدددى المخدددزون االسدددتراتيجي للقمددد ، بتكل

.مليون جنيه299.4بلع  

لعدد  ت ددوير  ددومعة اإلسددماعيلية بتكلفددة ب▪

مليدددون جنيددده، وتجديدددد وت دددوير  دددومعة 2.2

.مالييل جنيه5.4فايد بتكلفة 

كيدة وعليه،  هد عدل الب اقاي التموينيدة ال ▪

ية ت ددور ا كبيددر ا خددالل السددبع سددنواي الما دد

.ألح ب اقة324.8لتبلغ 

صد  إلدى وارتفع عدل المستفيديل بشك  كبيدر لي

.2020ألح مستفيد حتى عام 910.4
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اسددددتكمال ا للجهددددول المب ولددددة لزيددددالة المخددددزون

مسددتولعاي اسددتراتيجية 7السددلعي، جددارِ إنشدداء 

2023مليددار جنيدده بحلددول عددام 30إقليميددة بتكلفددة 

علدددددى مسدددددتوى 2021والتدددددي بددددددأ تنفيددددد  ا عدددددام 

مسدددتولعاي 4الجمهوريددة علددى مدددرحلتيل، منهددا 

يددوم بالمرحلددة األولددى بالشددرقية والسددويس والف

مسدددددددتولعاي بالمرحلدددددددة اللانيدددددددة 3واألقصدددددددر، و

.ةبالقا رة الكبرى وكفر الشيخ واإلسماعيلي

يهددددف المشدددرو  إلدددى زيدددالة المخدددزون السدددلعي 

أ ددهر، 6لددد 4أ ددهر بدددال  مددل 9لددد 8وو ددوله إلددى 

وزيدددددالة االحتيدددددا ي االسدددددتراتيجي مدددددل السدددددلع 

سدددددددلعة بدددددددالمقرراي 28األساسدددددددية بإجمدددددددالي 

يل التموينيدددة التدددي تصدددرف للمسدددتهلك، وتحسددد

لدى منظومة اإلنتاى والتوزيع والتخزيل والعمد  ع

ع تقليدد  الفاقددد، و ددب  منظومددة التخددزيل ومندد

التالعدددددب، وسدددددهولة الجدددددرل ومعرفدددددة األر ددددددة 

.المتاحة بالمحافظاي

277.5

324.8

2014 2020

عدد البطاقات التموينية الأكية خالل 

(2020-2014)الفترة 

وزارة التمويل والتجارة الداخلية: المصدر

(ألح ب اقة)

514
عددددددددددددل المخدددددددددددابز بمحافظدددددددددددة 

.2020اإلسماعيلية بنهاية عام 

مخبددددددددددددددددددددددددددددًزا 
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االرتقأأأأأأاو بمنلرمأأأأأأة العأأأأأأدل فأأأأأأي ميافلأأأأأأة 

كانددددد  أولدددددى الخ دددددواي التدددددي ... اإلسأأأأأماعيلية

قامدددد  بهددددا الدولددددة المصددددرية بتقويتهددددا ورفددددع 

كفاءتهدددددا، فقدددددد جددددداء تشدددددييد مبندددددى المحكمدددددة 

متددددر 2000االقتصددددالية واألسددددرة علددددى مسدددداحة 

ة مربع ومكونة مل  ال دة  وابدأ وتخددم محافظد

السددويس)اإلسددماعيلية المحافظدداي المجدداورة 

، وقدددد تددد  (وبورسدددعيد و دددمال وجندددون سددديناء

تصدددددميمها لاخليودددددا علدددددى كدددددرار نظددددد  المحددددداك  

اتب االقتصالية الحديلة، تض  مجموعة مل المك

.األمامية  لسرعة إنجاز اإلجراءاي

توفير كما يض  المبنى جميع التجهيزاي الالزمة ل

المرافدددأ العامدددة، وأيض دددا جميدددع أعمدددال الحمايدددة 

المدنيدددة مدددل إنددد ار وإ فددداء آلدددي ويددددوي، ومددددخل ا 

مجهدددددز ا لددددد وي االحتياجددددداي الخا دددددة، وقدددددد تددددد  

بتكلفة قدر ا2020االنتهاء مل تنفي  ا في عام 

.مليون جنيه73.5

العدالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة واألمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأح
"
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وفدددي إ دددار لعددد  المنشدددصي الموجدددولة بالفعددد  

والحددرص علددى وتيددرة منظومددة العدددل بدد ن تكددون

ل على خ ى واحدة وأن تكون على القدر نفسه م

الكفدددداءة تدددد  العمدددد  علددددى تددددرمي  ورفددددع كفدددداءة 

العديدددددددد مدددددددل المحددددددداك  بالمحافظدددددددة، والتدددددددي

:منها ما يلي

تدددرمي  وت دددوير مجمدددع محددداك  اإلسدددماعيلية ▪

.مالييل جنيه8.1، بتكلفة بلع  2014في عام 

يدددة رفدددع كفددداءة محكمدددة اإلسدددماعيلية االبتدائ▪

.مالييل جنيه5.6، بتكلفة بلع  2020في عام 

رفع كفاءة مقراي الشهر العقاري بمحافظة▪

، بتكلفدددة و دددل  2021اإلسدددماعيلية فدددي عدددام 

.مليون جنيه1.1لد 

ي وجدددير بالدد كر أن محافظددة اإلسددماعيلية تحتددو

.2020محاك  بنهاية عام 10على 

10
إجمدددددددددددالي عددددددددددددل مراكدددددددددددز وأقسدددددددددددام

.2020الشر ة بالمحافظة عام 

23مراكدددددددددددددددددددددددددددز
إجمدددددددددددالي عددددددددددددل نقدددددددددددا  اإل فددددددددددداء

.2020بالمحافظة عام 

نقطددددددددددددددددددددددددددددة

 وفدددددددددددددددددددددددددداء

.وزارة الداخلية: المصدر
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ن أع  ددددا"تتبنددددى محافظددددة اإلسددددماعيلية برنددددام  

، مددل خددالل عقددد عدددل مددل ورن "والددراب  إنسددان

علددى العمدد  لترسدديخ و يقددة األخددوة اإلنسددانية، ف

سددبي  الملددال تدد  عقددد ور ددة عمدد  بمعهددد آل 

لية ندددو  االبتددددائي النمدددوذجي بمن قدددة اإلسدددماعي

مددددل خددددالل " قيمددددة التعدددداون"األز ريددددة لت بيددددأ 

األنشدددددد ة الصددددددفية والال ددددددفية التددددددي حدددددددل ا 

.البرنام 

جد ويددد تي ا تمدددام الدولدددة المصدددرية ببنددداء المسدددا

والكنددددددددائس  نظددددددددر ا للدددددددددور الددددددددديني والددددددددو ني 

د واالجتمدداعي الدد ي ت ليدده تلددك الم سسدداي، وقدد

 دددهدي المحافظدددة افتتدددا  عددددل مدددل المسددداجد 

:بالمحافظة وترمي  مساجد أخرى، مل أبرز ا

مسدددددجد التقدددددوى بعزبدددددة كسَّدددددان فدددددى قريدددددة ▪

.يرالمحسمة الجديدة، التابعة لمركز أبو  و

عدة مسجد أبو سدالمة، بعزبدة السدويداي التاب▪

لقريددددة أم عددددزام بمركددددز القصا دددديل الجديدددددة، 

د، الجديدة، بعدد تنفيد  أعمدال اإلحدالل والتجديد

.  مل خ ة وزارة األوقاف

التسأأأأأأأأأأام  والتعأأأأأأأأأأاي 
"
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مسددددجد التوبددددة بمركددددز فايددددد، ومسددددجد كفددددر ▪

الشيخ ع ية، ومسجد الفارو  عمر الد ي تد 

رحمل بناؤ  بمركز الت  الكبير، ومسجد عبال الد

بمركددددز القن ددددرة  ددددر  ومسددددجد الكواملددددة، 

ومسدددددجد أبدددددو العينددددديل، ومسدددددجد ذو الندددددور، 

.ومسجد الخاليفة

لسدنة 1061كما ت  إ دار قرار رئيس الوزراء رق  

، بشدد ن تخصدديب ق عددة أرض مسدداحتها 2015

متدددددر ا مربع دددددا، لصدددددال  مديريدددددة األوقددددداف، 161.5

بمحافظددددددددة اإلسددددددددماعيلية، إلقامددددددددة مسددددددددجد 

.بالجهول ال اتية عليها

وفددي إ ددار الجهددول التددي تبدد لها الدولددة فددي ملددح

  تقندددديل أو ددددا  الكنددددائس، بهدددددف ترسدددديخ قددددي

ل ومبال  الموا نة وحرية العبالة والمساواة بي

  عددل جميع المصرييل، ت  تقنديل وتوفيدأ أو دا

مددل الكنددائس فددي جميددع محافظدداي الجمهوريددة 

، 2016لسددددنة 80وذلددددك ت بيق ددددا للقددددانون رقدددد  

بواسدددددد ة اللجنددددددة الرئيسدددددددة لتقندددددديل أو دددددددا  

. 2017الكنائس والتي ت  تشكيلها في يناير 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

كنيسددددددددددددددددددددة

ومبنددددددددددددددددددددددى 2222
إجمدددددددالي عددددددددل المسددددددداجد الحكوميدددددددة 

.2019واأل لية بالمحافظة عام 

17مسدددددددددددددددددددجًدا 
تد  إجمالي عددل الكندائس والمبداني التدي

.2021تقنيل أو اعها حتى أبري  



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
ةالدمددكددددددددداندديدددددددددددد

04



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكتف مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدسر بدل اسدتثمرت فدي الحجدر  فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية وفرة كبرا  ير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

.ظددةتكلفددة مشددرو  سددحَّارة سددرابيوم بالمحاف

آالف

5392.2مسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتفيد
العدددل التقددديري للمسددتفيديل مددل مجهددولاي

تنميدددددددة المندددددددا أ العشدددددددوائية بمحافظدددددددة 

.2020اإلسماعيلية حتى نهاية عام 

255.7
ترعة بزمدام اإللارة العامدة 12تكلفة ت  ي  عدل 

للمدددوارل المائيدددة والدددري باإلسدددماعيلية وكدددرن

.2021سيناء عام 

224.4

مليددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 

ألددددددددددددددددددددددددف 

مسدددددددددتفيد

عدددددل المسددددتفيديل  ددددمل مشددددرو  اإلسددددكان 

.2020االجتماعي بالمحافظة بنهاية عام 

مليددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددد  371.7
عمليددددددداي لتحسددددددديل الدددددددري 6تكلفدددددددة تنفيددددددد  

بمن قتددددي سدددده  ال ينددددة وجنددددون القن ددددرة 

.2021 ر  عام 

مليدددددددون

جنيدددددددددددد 

20
مدددددل وحدددددداي اإلسدددددكان االجتمددددداعي المنفددددد ة 

.2020بالمحافظة حتى نهاية عام 

ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

مسددددددددددددددددددددددددددددددتفيد
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ة يععدددا مشددرو  اإلسددكان االجتمدداعي فددي محافظدد

اإلسددددماعيلية أحددددد أ دددد  المشددددروعاي القوميددددة 

للدولددددة، و ددددو مشددددرو  يهدددددف إلددددى الحددددد  مددددل 

التكددددس السدددكاني فدددي مندددا أ معيندددة، وإعدددالة

ر توزيددددع السددددكان بشددددك  مددددنظ ، بجانددددب تددددوفي

سكل مناسدب للشدبان ومحددولي الددخ ، ومدل

:أبرز تلك المشروعاي

وحدة إسكان اجتماعي بمدينة480ت  تنفي  عدل 

، بتكلفددة 2015المسددتقب  بالمحافظددة فددي يونيددو 

.مليون جنيه50

وحددة إسدكان اجتمداعي 240أيض ا، ت  تنفيد  عددل 

س بددد بو خليفدددة والبيا دددية والريدددا  فدددي أكسددد 

. مليون جنيه58، بتكلفة 2020

ا فدي في السيا  ذاته، ب ل  الدولة جهد ا ملحوج 

رة إنشدداء مدينددة اإلسددماعيلية الجديدددة فددي الفتدد

، وقدد تد  تخ ددي  2018إلدي مدايو 2016مدل يونيدو 

ألدددح فددددان  لتشدددم  2.8المديندددة علدددى مسددداحة 

ألددددددددح وحدددددددددة سددددددددكنية لتسددددددددتوعب نحددددددددو 52

.ألح نسمة250

اإلسأأأأأأكا  والمجتمعأأأأأأات 

العمرانية

"
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اتصددددال ا، تحتددددوي المدينددددة علددددى منددددا أ خدميددددة 

فرعيددددة لكدددد  حددددي سددددكني، ويتوسدددد ها من قددددة 

خددددددماي مركزيدددددة تشدددددتم  علدددددى مجمدددددع  بدددددي، 

ومنشدددددصي خدميددددة حكوميددددة، ومجمددددع  ددددر ي، 

.وأندية اجتماعية وريا ية

وفددددي إ ددددار حددددرص الدولددددة علددددى تددددوفير السددددكل 

قاليدد المناسب أل الي سيناء  بق ا للعالاي والت

منزل دددا بددددويوا بقريدددة 60البدويدددة، تددد  إنشددداء عددددل 

جلبانددددددددة بمدينددددددددة القن ددددددددرة  ددددددددر ، بتكلفددددددددة 

.مالييل جنيه10.7

رة منزل دا بددويوا بدالقن 114وك لك تد  إنشداء عددل 

، بتكلفدددة إجماليدددة 2017 دددر  وكدددرن فدددي فبرايدددر 

.  مليون جنيه20

منزل ددددددددددددا بدددددددددددددويوا بقريددددددددددددة 16إنشدددددددددددداء عدددددددددددددل 

، بتكلفة 2016البيا ية بالقن رة كرن في مارس 

.مالييل جنيه3

ومدددددل خدددددالل تلدددددك الجهدددددول المصدددددرية الخا دددددة 

بالتوسدددددع فدددددي إقامدددددة المجتمعددددداي العمرانيدددددة 

الجديدددددددة والمشددددددروعاي السددددددكنية بمحافظددددددة 

اإلسددددددددماعيلية،  دددددددددهدي وحددددددددداي اإلسدددددددددكان 

وحتددى 2014االجتمدداعي المعنفدد ة فددي الفتددرة مددل 

زيددالة ملحوجددة، وبددالتزامل مددع زيددالة أعدددال 2021

وحددددداي اإلسددددكان االجتمدددداعي فددددي المحافظددددة، 

ارتفعدد  أعدددال المسددتفيديل مددل تلددك الوحددداي

.خالل الفترة ذاتها

ل وعلى إ در الجهدول سدالفة الد كر، بلدغ إجمدالي عدد

وحدددددددددددداي اإلسدددددددددددكان االجتمددددددددددداعي المنفددددددددددد ة 

آالف وحدددة سددكنية، بإجمددالي 5بالمحافظددة نحددو 

مليدددددار جنيددددده، وإجمدددددالي مسدددددتفيديل 1.3تكلفدددددة 

.2020ألح مستفيد وذلك حتى عام 20

مليددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددد  1.3
وحدددددة سددددكنية 4992تكلفددددة إنشدددداء عدددددل 

ألدددددح مسدددددتفيد 20وإجمدددددالي مسدددددتفيديل 

. 2020حتى عام 
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مدددع تملددد  العشدددوائياي خ دددر ا كبيدددر ا علدددى المجت

ي المصددري، باإل دددافة إلدددى عرقلددة االقتصدددال، وفددد

خ ددددى  ابتددددة بدددد ل  الدولددددة الكليددددر مددددل الجهددددول

بالتعدددددداون بدددددديل أجهددددددزة وم سسدددددداي الدولددددددة 

والمجتمدددددددع المددددددددني  للقضددددددداء نهائيودددددددا علدددددددى 

.العشوائياي

بنددداء  علدددى ذلدددك، تددد  ت دددوير عددددل مدددل المندددا أ 

العشدددددددددوائية كيدددددددددر اآلمندددددددددة فدددددددددي محافظدددددددددة 

من قدددة الكوكددداكوال : اإلسدددماعيلية، مدددل أ مهدددا

ديدد بحي  الث، وعزبة علي عيد، والدريسة سدكة ح

وة نفيشدددة التدددابعتيل لمشدددرو  ت دددوير أبدددو ع ددد

مليدون جنيده، 75بتكلفة إجماليدة و دل  إلدى نحدو 

مدددددل خدددددالل توقيدددددع بروتوكدددددول بددددديل محافظدددددة 

.اإلسماعيلية و ندو  التنمية الحضرية

فيديل ونت  عل ذلك بلوغ العدل التقديري للمست

أكلددددر مددددل قريددددة، مركددددز، )مددددل تلددددك المجهددددولاي 

ألددددددح نسددددددمة 392.2إلددددددى ( عمددددددوم المحافظددددددة

.بمحافظة اإلسماعيلية

تطأأأأأأأأأأأأرير العشأأأأأأأأأأأأرا يات
"
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وفدددددي إ دددددار سدددددعي الدولدددددة لت دددددوير األسدددددوا  

القديمددة بالمحافظددة، تدد  ت ددوير سددو  الجمعددة

فر  ددا 425محل ددا تجاريوددا، وعدددل 450وإنشدداء عدددل 

ر ا ونق ة  در ة ومسدجد ا بتكلفدة إجماليدة قدد

.مليون جنيه17.5

أيض دددددا، تددددد  ت دددددوير سدددددو  حدددددي السدددددالم بعددددددل 

فر  دددا، وسدددو  منشدددية الشدددهداء بإنشددداء 184

.فرون308عدل 

لدده كمددا تدد  ت ددوير سددو  عبدددالحكي  عددامر وتحوي

.إلى ملعب

عدداون وفددي سدديا   معتصدد ، تدد  توقيددع بروتوكددول ت

بددددديل المحافظدددددة والهيئدددددة الهندسدددددية للقدددددواي 

يد المسلحة إلنشاء سو  السمك الم ور الجد

آالف متددددر مربددددع علددددى بحيددددرة 7.2علددددى مسدددداحة 

".عمارة السياحي"الصياليل ب ريأ 

تددي اتصددال ا، تمدد  إزالددة جميددع أ ددكال التعدددياي ال

. تعو  ت وير المن قة

محل دا 20ومل  نا تضمل سو  السدمك الجديدد 

لوسددددددما  جملددددددة، باإل ددددددافة إلددددددى الخدددددددماي 

.والمرافأ األساسية

بده ويقع السو  الجديدد علدى البحيدرة مبا درة، و

والكافيهددايمجموعددة مددل المحددالي والم دداع  

.ومن قة للبيع بالجملة

23منطقددددددددددددددددددة
عدددددل المنددددا أ كيددددر اآلمنددددة التددددي تدددد  

.2020ت وير ا بالمحافظة حتى عام 
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يععدددددددا مشددددددرو  سددددددحَّارة سددددددرابيوم أحددددددد أ دددددد  

المشدددروعاي المتعلقدددة بق دددا  المدددوارل المائيدددة

ر والدددري بمحافظدددة اإلسدددماعيلية، كمدددا يععددددا أكبددد

 ، مشرو  مائي ينف  في من قدة الشدر  األوسد

متددددر ا،400حيددددث يبلددددغ  ددددول سددددحارة سددددرابيوم 

وذلك بهدف نقد  الميدا  أسدف  قنداة السدويس

الجديدددددة، وتددددوفير ميددددا  الددددري مددددل ترعددددة سدددديناء 

وتدددد ميل و ددددولها مددددل أسددددف  القندددداة الجديدددددة 

للمدددزارعيل فدددي من قدددة  دددر  قنددداة السدددويس 

.الجديدة وسيناء

يهدددددف المشددددرو  أيض ددددا إلددددى تددددوفير ميددددا  الددددري 

والشددددرن لسدددديناء فددددي ن ددددا   ددددر  البحيددددراي 

و ددددر  قندددداة السددددويس، إ ددددافة إلددددى معالجددددة 

، كما مشكلة نقب الميا  بشر  قناة السويس

يسدددددداعد المشددددددرو  فددددددي إقامددددددة العديددددددد مددددددل 

المشددددددروعاي االقتصددددددالية علددددددى محددددددور قندددددداة 

السددددويس الجديدددددة، وتو ددددي  الميددددا  لو ددددالي

، بمشددرو  قريددة األمدد  بمن قددة  ددر  البحيددراي

بتكلفدة بلعد 2019وقد ت  تنفيد  المشدرو  عدام 

.مليون جنيه224.4ما يقرن مل 

ر  د ا كما قد ب ل  الدولة جهول ا كبيرة فدي ت دوي

الق دددددددا  بالمحافظدددددددة، حيدددددددث بلعددددددد  تكلفدددددددة 

مشددددروعاي ت  يدددد  وتب دددديل التددددر  بالمحافظددددة

مليدددون جنيددده، وذلدددك لتحسددديل حالدددة 373.6نحدددو 

ك الدددري والظدددروف البيئيدددة والحفدددا  علدددى األورنيددد

التصدددميمي للترعدددة ومدددل أبدددرز تلدددك المشدددروعاي

: ما يلي

أمتددار ف قدد  6ترعددة عددرض قددا  12ت  يدد  عدددل ▪

بزمدددددددددام اإللارة العامدددددددددة للمدددددددددوارل المائيدددددددددة 

باإلسددددددددددماعيلية وكددددددددددرن سدددددددددديناء بتكلفددددددددددة 

.مليون جنيه255.7

ت  يددد  ترعدددة السدددويس ب مددداكل معتفرقدددة مدددل▪

.مليون جنيه35.9بتكلفة 25الف  حتى الكيلو 

المأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرارد الما يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

والأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأري

"
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فددي ت  يدد  ترعددة الريددا  العربددي باإلسددماعيلية▪

.مليون جنيه18.4، بتكلفة 2021عام 

ت  يدددد  ترعددددة بورسددددعيد فددددي المسددددافة مددددل ▪

بتكلفددة بلعدد  13.0حتددى قن ددرة حجددز  1.750

.مليون جنيه31.8نحو 

عمليدددداي لت ددددوير الددددري 6كمددددا تدددد  تنفيدددد  عدددددل 

ر  بمن قتي سده  ال يندة وجندون القن درة  د

.مليون جنيه371.7بتكلفة 

ة باإل دافة إلدى ذلدك،  ددر قدرار رئديس الجمهوريد

فدددي إ دددار ا تمدددام الدولدددة 2017لسدددنة 315رقددد  

تبدار بق ا  الري والموارل المائية بالمحافظدة، باع

مشدددددرو  إنشددددداء المصدددددارف الالزمدددددة لمشدددددرو  

تحويدددد  ميددددا  مصددددرف المحسددددمة لددددري أرا ددددي 

ة جديددددة بسددديناء، والواقدددع بمركدددزي اإلسدددماعيلي

وفايددددددددد بمحافظددددددددة اإلسددددددددماعيلية، بمسدددددددداحة 

أسددددده ، مدددددل أعمدددددال 8قيرا  دددددا و15فددددددان ا و84

.المنفعة العامة

ولة لتحصد محافظة اإلسماعيلية نتاى جهول الد

ا  خددالل السددبع سددنواي الما ددية بتحسددل أو دد

الددددري والمددددوارل المائيددددة ابتددددداء  مددددل زيددددالة عدددددل 

ألددح 23.5ماكيندداي الددري التددي و دد  عدددل ا إلددى 

و ددول ا إلددى كميددة ميددا  2020ماكينددة بنهايددة عددام 

الصدددرف المعددددال اسددددتخدامها فدددي الزراعددددة التددددي 

مليدار متدر مكعدب فدي السدنة، خدالل0.543بلع  

.2021/2020عام 

مليددددددددددددددددون

244.4جنيددددددددددددددددددددد 
مسددددرابيوتكلفددددة مشددددرو  سددددحَّارة 

.2018عام 
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 تمدام تحظى المشروعاي البيئيدة بدالكلير مدل اال

 ل والت ييددد مددل قبدد  الدولددة، وفددي  ددوء ذلددك تبدد

تددي الدولددة جهددد ا كبيددر ا خددالل المرحلددة الحاليددة، وال

أ مددددددددري عددددددددل إعددددددددالة المسدددددددداحاي الخضددددددددراء 

ير باإلسددماعيلية كسددابأ عهددد ا  حيددث تدد  ت ددو

حديقدددددة الفروسدددددية بحدددددي  الدددددث علدددددى مسددددداحة 

فددددان ا لتنفيددد  أعمدددال ت هيدددر ورفدددع تجمعددداي18

المخلفددددددداي والقمامدددددددة المتراكمدددددددة بالحديقدددددددة، 

اسددددددددددتعدال ا لتنفيدددددددددد  خ ددددددددددة خا ددددددددددة لرفددددددددددع 

كفدداءة وت ددوير الحديقددة، وإزالددة الحشددائل مددل

. تلك المن قة

وحر  دددددا مدددددل الدولدددددة علدددددى نشدددددر المسددددد حاي 

الخضدددددددراء بالمحافظدددددددة، تمددددددد  إزالدددددددة جميدددددددع 

أمددام 19اإل ددعاالي علددى ق عددة األرض بشددار  

قددة الصددالة المع دداة ليددت  البدددء فددي إنشدداء حدي

آالف متدددر 3الددددراويل بحدددي  الدددث علدددى مسددداحة 

  لتكدددددون متنز  دددددا عام دددددا ألبنددددداء 2021مربدددددع عدددددام 

.المن قة

البيئأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
"
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وعلدددى كدددرار ذلدددك، يدددت  إنشددداء خليدددة لفدددل  دددحي 

، 2020بمن قدددة أبدددو بلددد  التدددي بددددأ تنفيددد  ا عدددام 

لتحسدددديل عمليدددداي الجمددددع والنقدددد ، وتحسدددديل 

منظومددددة إلارة المخلفدددداي   ددددمل البروتوكددددول 

ة، البيئددددة، التنميددددة المحليدددد)الموقددددع بدددديل وزاراي 

لعدددددددددام ( والتخ دددددددددي  والتنميدددددددددة االقتصدددددددددالية

2020/2019.

ر وفدددي سددديا  معتصددد ، تددد  إنشددداء مصدددنع لتددددوي

لددد  القمامددة والمخلفددداي الصدددلبة بمن قدددة أبدددو ب

، 2018السددويس فددي عددام / ب ريددأ اإلسددماعيلية 

مليدددون 15والددد ي تبلدددغ تكلفتددده اإلجماليدددة حدددوالي 

جنيدده، ويضدد  المصددنع خ ددي إنتدداى سددعة الخدد 

لدى  ن ا في الساعة الستيعان مدا يزيدد ع30تبلغ 

   ن ددا مددل القمامددة والمخلفدداي يومي ددا، وينددت450

 ن ددا مددل األسددمدة العضددوية يومي ددا إلددى 12نحددو 

دم جاندب خد  جديدد آخدر للمرفو داي التدي تسددتخ

ى كوقول لمصانع األسمن ، ويعم  المصنع عل

.ورلياي3

ة اتصددال ا، تددد  البددددء فددي مشدددرو  ت دددوير منظومددد

محافظدة علددى 13مكدامير الفحد  النبدداتي فدي عدددل 

مسددددددتوى الجمهوريددددددة ومددددددل بينهددددددا محافظددددددة 

.اإلسماعيلية

ار ت  بدء المشدرو  فدي أبريد ، حيدث تد  و دع إ د

فحد  م سسي وقانوني لت دوير عمليداي إنتداى لل

نموذج ددا م ددور ا 215النبدداتي، حيددث تدد  تركيددب عدددل 

مصدددنع ا إلنتددداى الفحددد  النبددداتي11باإل دددافة إلدددى 

.مالييل جنيه8.5بتكلفة إجمالية 

كمدددددا تددددد  تنفيددددد  برندددددام  ر دددددد نوعيدددددة الميدددددا  

محافظدددددداي، مددددددل بينهددددددا 10بددددددالبحيراي بعدددددددل 

  محافظددة اإلسددماعيلية، و ددو برنددام  سددنوي يددت

حتدددددددى 2014تنفيددددددد   فدددددددي الفتدددددددرة مدددددددل يوليدددددددو 

دوري ، حيث يت  تنفي  برنام  للر د الد2021يونيو 

بحيددددراي، وتنفيدددد  عدددددل9لنوعيددددة الميددددا  بعدددددل 

نق دددة ر دددد 97رحدددالي حقليدددة سدددنوية بعددددل 4

.مليون جنيه14.7بالبحيراي بتكلفة 



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والشددددددددددددددددددبكات

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ر وفرةر خالل السنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا أ هدره التحسدن الكبيدىهدت البنية التحتية

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

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

تكلفددة إنشدداء مح ددة معالجددة ومح دداي رفددع 

يددة الصرف الصحي لمديندة اإلسدماعيلية الجد

.2018/2017 ر  القناة خالل عام 

آالف كيلدددددددددددو 

3.620متدددددددددددددددددددددددددددددددر
فدا  لخدمدة أن" تحيدا مصدر"تكلفة إنشاء أنفدا  

. مال اإلسماعيلية

594.5
افظدة عدل المشتركيل بشبكة الكهربداء بالمح

.2020بنهاية عام 

1.2
مليدددددون لوالر، تكلفدددددة إنشددددداء مشدددددرو  327و

مح دددددددة توليدددددددد كهربددددددداء الشدددددددبان العازيدددددددة 

.2018باإلسماعيلية في يوليو 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

400 3.5
بدَّالة 41تكلفة تنفي  قن رتيل ومح تي رفع و

.لخدمة مح ة معالجة ميا  المحسمة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 

إجمددالي أ ددوال ال ددر  المر ددوفة بالمحافظددة 

.2020حتى يونيو 

مليددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد 

ألدددددددددددددددف

مشددتر 
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الطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر  والنقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
"

يععدددا ق ددا  ال ددر  والنقدد  أحددد أ دد  الق اعدداي 

الخدميددددددددة والحيويددددددددة المهمددددددددة التددددددددي توليهددددددددا 

ا الدولدددددة ا تمام دددددا بالع دددددا والتدددددي تدددددرتب  ارتبا  ددددد

و يق ددددددا ومبا ددددددر ا بجميددددددع الق اعدددددداي األخددددددرى 

.االقتصالية واالجتماعية

ولعددد  مدددل أ دددخ  إنجدددازاي النقددد  البحدددري كدددان 

، و ددي 2015افتتددا  قندداة السددويس الجديدددة عددام 

كيلددومتر ا يمددر بمددوازاة 35عبددارة عددل فددر  ب ددول 

قنددددداة السدددددويس األ دددددلية التدددددي يبلدددددغ  ولهدددددا

كيلددددومتر ا، ويهدددددف إلددددى مددددرور السددددفل فددددي 190

االتجددا يل لون توقددح فددي منددا أ انتظددار لاخدد 

فدي القناة وك لك تقلي  زمل العبور  مما يسه 

زيددالة اإلقبددال علددى اسددتخدام القندداة ويرفددع مددل

.لرجة تصنيفها

كمدددا أن  دددبكاي النقددد  تملددد  العصدددب الدددرئيس

هد الدد ي تقددوم علددى أساسدده بددرام  التنميددة، لتشدد

محافظددة اإلسددماعيلية مشددروعاي إنشدداء  ددر  

ير وكبدداري خددالل السددبع سددنواي الما ددية لتيسدد

:حركة السير، والحد مل الحوالل، ن كر منها

مشددرو  إنشدداء كددوبري أعلددى السددكة الحديددد▪

يددرب  بالقصا دديل ليعبددر ترعددة اإلسددماعيلية ل

بددددددديل  دددددددبكة ال دددددددر  بالمن قدددددددة و ريدددددددأ 

ر القدددا رة فدددي ينددداي–اإلسدددماعيلية الصدددحراوي 

.مليون جنيه56بتكلفة بلع  2016

–ت ددددددددوير ال ريددددددددأ الدددددددددائري اإلسددددددددماعيلية ▪

بتكلفدددة بلعددد  2017األوتوسدددترال خدددارجي عدددام 

مليددددون جنيدددده، وت ددددوير ال ريددددأ الدددددائري 192

2018األوتوسترال عدام –الداخلي اإلسماعيلية 

. مليون جنيه161بتكلفة 

ومل أج  ت ميل حركة عبور المشاة جداء مشدرو  

تمبر فددي سددب" المنددايح"كددوبري المشدداة الجديددد بددد 

ماليددديل جنيددده، وقدددد تددد  إنشددداء 3.5بتكلفدددة 2016

مشددددددرو  علددددددى  ريددددددأ اإلسددددددماعيلية القددددددا رة 

اإلمدام"أمدام مدرسدة " المندايح"الصحراوي بقرية 

رى   ليخدم الكوبري مجموعة كبيرة مدل القد"مالك

ا والتوابددع، ويدد م ل حركددة عبددور المشدداة علددى  دد 

المحددور المددروري السددريع، ويعسدده  فددي الحددد مددل 

.حوالل ال ر ، والحفا  على أروا  الموا نيل
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مصددد فى"تددد  تنفيددد  مشدددرو  كدددوبري الشدددهيد 

، الدد ي يبلددغ 2016فددي ليسددمبر "  علَي دد  مصدد فى

أمتدار، وعر ده 6كيلومتر مربدع، وارتفاعده 2 وله 

متدددر ا، وذلدددك فدددي اتجدددا يل يضددد  كددد  منهمدددا 42

. حاراي مرورية4

د وعلى كرار ذلدك، اسدتمري الدولدة بإنشداء العديد

مددل المشددروعاي الهالفددة لتيسددير حركددة المددرور

: بالمحافظة، نت  عل تلك الجهول اآلتي

لخدمددددة " تحيددددا مصدددر"إنشددداء كددددوبري و ريدددأ ▪

: 2019أنفدددا   دددمال اإلسدددماعيلية فدددي مدددايو 

ب دددول " تحيدددا مصدددر"حيدددث تددد  إنشددداء كدددوبري 

متددددددددددددر ا، بواقددددددددددددع 20متددددددددددددر وعددددددددددددرض 1200

حددداراي مروريدددة لكددد  اتجدددا   بتكلفدددة بلعددد 3

.مليون جنيه100

كبدداري لوران للخلددح لخدمددة الحركددة 4إنشدداء ▪

، 2019المرورية بمديندة اإلسدماعيلية فدي مدايو 

.مليون جنيه80وقد بلع  تكلفة المشرو  

الصددددددالحية ب ددددددول/ ازلواى  ريددددددأ الفددددددرلان ▪

مليدددون جنيدددده، 519كيلدددومتر ا بتكلفدددة تبلددددغ 26

ومددل المتوقددع االنتهدداء مددل المشددرو  خددالل 

.2022عام 

بمحافظددددة" مزلقددددان نفيشددددة"إنشدددداء كددددوبري ▪

، ويبلددددغ  ددددول 2019اإلسددددماعيلية فددددي مددددايو 

متدددر بتكلفدددة 11.5متدددر ا وعر ددده 640الكدددوبري 

.مليون جنيه431

كدددددوبري الشددددددهيد أحمددددددد المنسددددددي وكددددددوبري ▪

متددددر للكددددوبري 350الشددددهيد أبددددانون ب ددددول 

كدددوبري عدددائ  2الواحدددد، وقدددد تددد  افتتدددا  عددددل 

، ومدينددة القن ددرة كددرن فددي 6بمن قتددي نمددرة 

، وذلدددك مدددل أجددد  ربددد   دددر  قنددداة 2017عدددام 

.السويس بعرن القناة

بينمدددددا حر ددددد  الدولدددددة أيض دددددا علدددددى تحقيدددددأ ▪

السددددددديولة المروريددددددددة وإلعدددددددداء التقا عدددددددداي 

السدددددد حية بالمحافظددددددة خا ددددددة بمن قددددددة 

مدددددع  ريدددددأ " و دددددلة أبدددددو سدددددل ان"تقدددددا ع 

الصحراوي، " اإلسماعيلية-القا رة "
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فددي إ ددار مسددا مة  ددبكة ال ددر  فددي تسددهي  

ي حركة نقد  المدوا نيل وزيدالة حجد  االسدتلمارا

كدددددددان لمحافظدددددددة اإلسدددددددماعيلية نصددددددديب مدددددددل 

يد  مشروعاي إنشاء وت وير ال ر ، فقد تد  تنف

:ك   مل

القصا ددددديل بمحافظدددددة - ريدددددأ العباسدددددة ▪

ليدددرب  ذلدددك : 2015اإلسدددماعيلية فدددي مدددارس 

المشددددددددرو  محافظدددددددداي القندددددددداة، وسدددددددديناء 

بمحافظدددداي الوجدددده البحددددري والقددددا رة، وتدددد  

ع تشددددييد ازلواى جديدد لهد ا ال ددددددددريأ، بواقددددد

.حاراي مرورية في ك  اتجا 3

ت ددددددددوير وتوسددددددددعة  ريددددددددأ اإلسددددددددماعيلية ▪

  ليكددون  ريق ددا حددروا 2016بورسددعيد فددي فبرايددر 

حدددداراي 4باتجددددا يل  يتكددددون كدددد  اتجددددا  مددددل 

مروريدددددددة باسدددددددتلناء من قدددددددة اإلسدددددددماعيلية 

حدددداراي مروريددددة 3القن ددددرة التددددي تتكددددون مددددل 

. فق 

نيدو في يو" والي المعلَّا "ت وير وازلواى  ريأ ▪

" والي المال "، ليت  ازلواى و لة  ريأ 2015

اإلسددماعيلية -ب ريددأ القددا رة 76مددل الكيلددو 

-الصددددددددحراوي حتددددددددى  ريددددددددأ اإلسددددددددماعيلية 

.مليون جنيه54الزقازيأ، بتكلفة بلع  

ميد  -تنفي  المرحلة اللانية مل  ريأ الش  ▪

، فقددد 2016القن ددرة  ددر  أبريدد  -أبددو الكددوم 

 دددددف المشددددرو  إلددددى الحددددد مددددل مشددددكالي 

وحوالل ال ريأ وتسهي  حركة المدرور  حيدث

/  ريدأ الشد  "ت  االنتهاء مل أعمال ر دح 

غ ، ب ددول بلدد"القن ددرة  در / ميد  أبددو الكدوم 

نحدو وبلع  تكلفة المشدرو . كيلومتراي108

.مليون جنيه72

، وبلعددددد  تكلفدددددة "عزبدددددة الشدددددعراوي" ريدددددأ ▪

.مليون جنيه1.5المشرو  

داع  أما بالنسبة لمشروعاي األنفا  التي أت  كد

للجهددددول المب ولددددة مددددل الدولددددة لتسدددديير حركدددداي

:المرور، فقد جاء اآلتي
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مشددرو  نفددأ مشدداة جامعددة قندداة السددويس ▪

-2016مدددايو )الددد ي تددد  تنفيددد   خدددالل الفتدددرة 

رو  ، وبلع  التكلفة الكليدة للمشد(2017أبري  

. مالييل جنيه4.3نحو 

تدرة أنفا  قنداة السدويس التدي تمد  خدالل الف▪

بهددف ربد  سديناء (: 2019مدايو -2016يوليو )

بدددددددلتا النيدددددد  وتسددددددهي  حركددددددة المددددددوا نيل 

والبضددددائع، والقضدددداء علددددى مشددددكلة الزحدددددام 

.والتكدس بسبب المعدياي

لية  مال اإلسدماعي" تحيا مصر"إنشاء أنفا  ▪

يدث لترب  بيل الدلتا وسيناء  ح: 2019في مايو 

  تددد  افتتدددا  نفقددديل للسدددياراي يمدددران أسدددف

  قندداتي السددويس القديمددة والجديدددة، وبلعدد

.مليار جنيه20تكلفة المشرو  

نداة باإل افة إلى ذلك، ل  تعف  الدولة عدل لور ق

السددددويس فددددي حركددددة المالحددددة ليدددد تي مشددددرو  

، لتسده  2021فدي أبريد  " معهان مميل"الكراكة 

بي بفاعليددة فددي توسددعة وتعميددأ الق ددا  الجنددو

لقندددداة السددددويس، وتععددددد أكبددددر وأحدددددل كراكدددداي 

الشددددددددر  األوسدددددددد  وإفريقيددددددددا، وبانضدددددددددمامها 

ي ألسددد ول كراكددداي الهيئدددة تحددددل اإل دددافة التددد

س مل   نها إحدال نقلة نوعية في قناة السوي

مدددل حيدددث تنفيددد  أعمدددال التكريدددك لاخددد  المجدددرى 

المالحددددي، والمشدددداركة فددددي تنفيدددد  العديددددد مددددل 

.المشروعاي القومية العمالقة

3.2

3.6

2014/2013 2020/2019

 جمالي أووال الطرق المر وفة 

بمحافظة اإلسماعيلية خالل عامي 

(2014/2013–2020/2019)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

(ألح كيلومتر)
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فددي إ ددار سددعي الدولددة إلددى بندداء مصددر الرقميددة 

ع والو ددول إلددى مجتمددع يتعامدد  رقميوددا فددي جميدد

ة مندداحي الحيدداة، يدد تي ذلددك مددل خددالل تعزيددز تنميدد

البنيددددددددددة التحتيددددددددددة لتكنولوجيددددددددددا المعلومدددددددددداي 

يدة واالتصاالي، وتحسيل جولة الخدماي الحكوم

.مل خالل تحسيل بيئة وإجراءاي العم 

تددددد  تنفيددددد  مشدددددرو  ميكندددددة منظومدددددة التددددد ميل 

الصدددحي الشدددام  بالتعددداون مدددع وزارتدددي الصدددحة 

محافظدددداي مددددل بينهددددا 6واإلنتدددداى الحربددددي، فددددي 

.محافظة اإلسماعيلية

تددد  إنشددداء فدددر  جديدددد لمعهدددد 2015وفدددي عدددام 

عدب تكنولوجيا المعلوماي بالمحافظة، والد ي يل

لور ا محوريوددددا لخدمددددة وتعزيددددز القدددددراي البشددددرية

لددديس فقددد  لخريجدددي جامعدددة قنددداة السدددويس، 

ة ولكددل أيض ددا لخريجددي جامعدداي األقددالي  المجدداور

  في بورسعيد، والسويس، والزقازيأ  حيث و 

مدل ب لك إجمدالي أعددال المتددربيل المسدتفيديل

لدى خدماي المعهد التدريبيدة فدي تلدك المندا أ إ

. يب الب سنويوا في مختلح برام  التدر1700

ا االتصأأأأأأأاالت وتكنرلر يأأأأأأأ

المعلرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات

"
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، أ ددددبح  منظومددددة النقدددد  2021وبحلددددول عددددام 

دل الد كي مع بقددة بصدورة وا ددحة باسدتخدام أحدد

بداي أساليب تكنولوجيا المعلومداي، وأحددل البوا

اميراي اإللكترونية والحسَّاساي، والموازيل، والكد

.والرالاراي

يهددددف ذلدددك إلدددى رفدددع مسدددتوياي األمدددان علدددى 

ار  بكة ال ر  والحد مل الحوالل، وقدد تد  اختيد

كيلددددومتر ا كمرحلددددة أولددددى 1079 ددددر  بإجمددددالي 6

يددأ لتنفيدد  منظومددة النقدد  الدد كي، أبرز ددا كددان  ر

.القا رة اإلسماعيلية الصحراوي

 ددل  واسددتمرار ا لدددع  البنيددة التحتيددة الرقميددة، و

عيلية السددعة التشددعيلية للسددنترال فددي اإلسددما

آالف 207ألدددح خددد  يخددددم نحدددو 66إلدددى أكلدددر مدددل 

.موا ل

يسددددا   ذلددددك فددددي تحسدددديل الخدمددددة المقدمددددة 

للمددددددوا نيل، وتددددددوفير جددددددولة وسددددددرعة أفضدددددد  

.لخدماي اإلنترن 

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

109.2

131.9

2014 2019

تة  جمالي عدد الخطوط التليفونية الثاب

(2019-2014)خالل الفترة 

(ألح خ )
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الكهربأأأأأأأأأأأأأأأاو والطاقأأأأأأأأأأأأأأأة
"

ور ا كبيدر ا البنية التحتيدة للكهربداء وال اقدة لت لي 

فدددددي االسدددددتقرار االقتصدددددالي للدولدددددة، مدددددل  ددددد ا 

ي المن لأ تد  تنفيد  العديدد مدل المشدروعاي فد

مجدددال الكهربددداء بمحافظدددة اإلسدددماعيلية منهدددا 

مشددرو  مح ددة توليددد كهربدداء الشددبان العازيددة

  حيددددث تدددد  رفددددع 2018باإلسددددماعيلية فددددي يوليددددو 

ميجاواي إلدى 1000القدرة اإلنتاجية للمح ة مل 

ميجدددددددداواي باسددددددددتخدام أحدددددددددل وسددددددددائ  1500

يقة تكنولوجيددددا إنتدددداى ال اقددددة الكهربائيددددة الصددددد

للبيئدددددة، لون اسدددددتخدام أي مدددددل أندددددوا  الوقدددددول، 

ية واالستفالة مل العالم النات  مل الوحدة العاز

خدار، باستخدام البخار ، واستعالة ال اقدة مدل الب

وذلك مل خدالل تحويلهدا إلدى مح دة ذاي الددورة 

ميجدددددداواي مددددددل 500المركبددددددة، وإ ددددددافة إنتدددددداى 

خدام ال اقة الكهربائية للمح ة  كد لك تد  اسدت

   نظدددام مكلدددح التبريدددد بدددالهواء الددد ي تددد  تنفيددد

ألول مددرة فددي مصددر ومن قددة الشددر  األوسدد ، 

مليدددددددار جنيددددددده 1.2وبلعددددددد  تكلفدددددددة المشدددددددرو  

.مليون لوالر327و
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كيلو 11/ 66إنشاء مح ة محوالي المعلَّا  جهد 

معلَّدا  فول  لتع ية األحمال الم لوبة بمديندة ال

.  مليون جنيه61.9بتكلفة 2015عام 

/ إنشددداء الخددد  الكهربدددائي ربددداعي عيدددون موسدددى 

لية  ددر  اإلسددماعيلية لتع يددة مدينددة اإلسددماعي

.مليون جنيه58الجديدة بتكلفة 

كمددددا تدددد  إنشدددداء مح ددددة كهربدددداء اإلسددددماعيلية 

، وتعمدد  المح ددة بجهددد 2019الجديددة فددي مددايو 

كيلو فول  و ي مل أكبر مح داي محدوالي500

.مليون جنيه35.1الكهرباء في مصر، بتكلفة 

.وزارة الكهرباء وال اقة المتجدلة: المصدر

481.2

594.5

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكه ر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(ألح مشتر )

.وزارة الكهرباء وال اقة المتجدلة: المصدر

215.9

432

2014 2020

باء المستهلكة   جمالي كمية الكهر

خالل عامي للصناعة بالمحافظة 

2020و2014

(مليون كيلوواي في الساعة)
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لتنميدددة ق دددا  ميدددا  الشدددرن والصدددرف الصدددحي 

بالمحافظدددة، قامددد  الدولدددة بإنشددداء العديدددد مدددل 

ا المشددددددروعاي لتحسدددددديل البنيددددددة التحتيددددددة لهدددددد 

قددددددرار رئددددددديس 2018الق ددددددا  ليدددددد تي فددددددي عددددددام 

، بالموافقدة علدى 2018لسدنة 177الجمهورية رق  

إعدالة تخصديب بعددط المسداحاي مدل األرا ددي 

مح دددة )السدددتخدامها فدددي بعدددط المشدددروعاي 

معالجدددددة  دددددرف  دددددحي لمديندددددة اإلسدددددماعيلية 

فدان ا، ومح ة رافع لخ  28.5الجديدة بمساحة 

ة ميددا  الشددرن لمدينددة اإلسمدددددداعيلية بمسددددددددداح

(.فدان1.2

مشدددرو  مح دددة 2019ليددد تي بعدددد ذلدددك فدددي عدددام 

يددث تر ددي  ميددا  مدينددة اإلسددماعيلية الجديدددة  ح

ألددح متددر مكعددب فددي 70تعمدد  المح ددة ب اقددة 

ألددح متددر 140اليددوم كمرحلددة أولددى، وارتفعدد  إلددى 

مكعددددددددب فددددددددي اليددددددددوم فددددددددي المرحلددددددددة اللانيددددددددة 

ألدح نسدمة فدي مديندة 350لخدمدة ( كرن القناة)

لانيددة، اإلسدماعيلية الجديدددة بمرحلتيهددا األولددى وال

.مليون جنيه880وتبلغ تكلفة المح ة 

ميأأأأأأأأأأأأأأأأأاـ الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر  

والصأأأأأأأأأأأأأأأأأأرف الصأأأأأأأأأأأأأيي

"
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إنشدددداء مح ددددة ميددددا  الشددددرن الخا ددددة بمدينددددة 

، علددى مسددددددددداحة قدددددددددر ا 2019المستقددددددب  عددام 

، مليون جنيه للمرحلدة األولدى240فدان ا بتكلفة 11

ل وتصددد  القددددرة التصدددريفية للمرحلدددة األولدددى مددد

لددددددتر فددي اللانيددة بمددا يعددددددددالل400المشددرو  إلددى 

ة مدل ألح متر مكعب يوميوا، أما المرحلة اللاني34

المشددددددرو  اسددددددتهدف  الو ددددددول إلددددددى  اقددددددة 

لتددر فددي اللانيددة بمددا800تصددريفية إجماليددة قدددر ا 

يدد  ألددح متددر مكعددب يوميوددا بانتهدداء تنف68يعددالل 

.  المشرو  بالكام 

مندددا أ 7وتسدددتهدف المح دددة تع يدددة وخدمدددة 

، تشم  مدينة المستقب ، ومجمدع قدواي األمدل

والمجمددددددع التعليمددددددي، والمن قددددددة الصددددددناعية، 

ومن قدة االسدتلمار، وعددل مدل المندا أ ب ريددأ

.الحربي36

ة واسددتكمال ا لق ددا  الميددا ، فقددد حر دد  الدولدد

علددددى  ددددمان تددددوافر الميددددا  والمرافددددأ الصددددحية 

للجميع وإلارتها على نحدو مسدتدام  حيدث قامد 

الدولددددددة بتنفيدددددد  عدددددددل مددددددل المشددددددروعاي فددددددي 

:المحافظة، منها

إنشدددداء رافددددع ميددددا   ددددرن وخددددزان بمن قددددة ▪

، (2020-2015)السددددددددماكيل خددددددددالل الفتددددددددرة 

.مليون جنيه23بتكلفة 

كلفدة إنشاء رافع ميا   رن بدوالي المعلَّدا  بت▪

.مليون جنيه16.5

إنشدددداء مح ددددة ميددددا  القصا دددديل فددددي عددددام ▪

.مليون جنيه85، بتكلفة 2020

أ مح ة ميا  المحسمة بنظام التر دي  فدائ▪

.مليون جنيه31، بتكلفة 2020الجولة في عام 

تددد : أمدددا بالنسدددبة لمشدددروعاي الصدددرف الصدددحي

عددل االنتهاء مل تنفي  مشرو  الصرف الصحي ل

يزيدد ، وتخددم مدا"الت  الكبير"قرى بمركز ومدينة 7

ألدددددح نسدددددمة مدددددل سدددددكان المن قدددددة 13علدددددى 

و  وتوابعهدددددا، وتبلددددددغ التكلفدددددة الكليددددددة للمشددددددر

.مليون جنيه18



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7| محافظة اإلسماعيلية  | 79

تددد  االنتهددداء مدددل مشدددرو   دددرف  دددحي بقريدددة 

مليدددون جنيددده، 17، بتكلفدددة 2016األمددد  فدددي فبرايدددر 

 انيدة، / لتدر 35وتبلغ ال اقة التصريفية للمح دة 

.متر ا مكعب ا يوميوا47بما يعالل 

، جاء إنشاء مح دة معالجدة ميدا  2020وفي عام 

، حيدددث تددد  2020فدددي أبريددد  " مصدددرف المحسدددمة"

" مصرف المحسمة"إنشاء مح ة معالجة ميا  

دا بسددددرابيوم  ددددر  قندددداة السددددويس، والتددددي تععدددد

دولدة  مل الخ ة االستراتيجية التي و عتها ال

ل لمواجهددة النعدددرة المائيددة وتعددويط الفجددوة بددي

ة المددددوارل المائيددددة المتاحددددة واالحتياجدددداي بتكلفدددد

.مليون لوالر114بلع  

 دهر ا، وذلدك بهددف 12ت  إنجداز المشدرو  خدالل 

ى فدي تجميع ميا  الصرف الزراعدي التدي كاند  تعلقد

بقنددددددداة السدددددددويس، ليدددددددت  " بحيدددددددرة التمسدددددددا "

معالجتهددددا و ددددخها فددددي ترعددددة سدددديناء الشددددر  

. ألح فدان50واستخدامها في زراعة 

ولخدمدددددة  ددددد ا المشدددددرو  تددددد  تنفيددددد  قن دددددرتيل 

علددب للددتحك  فددي سددريان الميددا  بالمصددرف، وللت

مدا على فرو  المناسيب على امتددال المصدرف، ك

كعدب ت  تنفي  مح تي رفع ب اقة مليدون متدر م

دل في اليدوم لكد  منهمدا، باإل دافة إلدى إنشداء عد

يدددة بد الددة لنقدد  ميددا  الددري بدديل األرا ددي الزراع41

.ملياراي جنيه3.5على جانبي المصرف، بتكلفة 

وقددد قامدد  الدولددة بتنفيدد  عدددل مددل المشددروعاي

:بق ا  الصرف الصحي في المحافظة، أ مها

 مل مشدرو  ( 1)مح ة الرفع الرئيسة رق  ▪

ت ددوير مرافددأ القن ددرة  ددر  ومح ددة الرفددع 

مليدون جنيده فدي 155، بتكلفدة (2)الفرعية رق  

.2014عام 

توسدددعاي مح دددة  دددرف  دددحي التددد  الكبيدددر،▪

ة ألددح متددر مكعددب فددي اليددوم بتكلفدد20ب اقددة 

.2015مليون جنيه عام 70

ر، مح ة معالجة  رف  حي قرية السبع آبا▪

.2019مليون جنيه في عام 65بتكلفة 
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مح دددددددة  دددددددرف  دددددددحي متكامددددددد  لمديندددددددة ▪

ألددح متددر مكعددب فددي 20القصا دديل ب اقددة 

.2015مليون جنيه عام 100اليوم، وبتكلفة 

مح دددددة معالجدددددة ومح ددددداي رفدددددع الصدددددرف ▪

  الصددحي لمدينددة اإلسددماعيلية الجديدددة  ددر

ألددح متددر مكعدددب 120حتددى 60القندداة ب اقددة 

، بتكلفة بلع 2018/2017في اليوم، خالل عام 

.مليون جنيه400

رة مح ة  رف  حي منشية مبدار  بدالقن ▪

.مليون جنيه20كرن، بتكلفة 

مح ددة  ددرف  ددحي النصددر بددالقن رة كددرن، ▪

.مليون جنيه35بتكلفة 

97.9%
بكة نسدددبة األسدددر المتصدددلة بالشددد

العامددددددة لميددددددا  الشددددددرن، وفق ددددددا 

.2017لتعدال 
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