
محافظة بورسعيد

مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ينايددددددر22

2022





محافظة بورسعيد

مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات



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  لي واكب التغيدرات التدي مدر  بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحو 

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

ؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ددؤدي دوره كم  ل رئيسددة فددي مسدديرت   لي  ة نقطددة تحددو 

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

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

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

ع بددور الموا ن المصري الأي ي َعد  غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

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

.المعرفة

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

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

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

ددا فددي 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 ترتيب م 

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

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

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

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

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

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقرا ية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددو نر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددو ن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزرا  مص فم مدبولي

2020عيد العما  |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





ااحا ماا . يايقين ا، لو لدعده دت مصر ولوفرت فيهاا أدوات العمارا  لفانام سالدا  الماد  ور يساة با د الادن

وير رفاعة رافاع الدهدااوي، الاحي يدعاد أحاد قاادة النهضاة العلمياة ورا اد التنا/ أوصانا ب  الم فر المصري

، "خاي  بااريزلخلي  اإلبريز فاي لل"في مصر والعالت العربي     القر  التاسع عشر، في مؤلْ   ا  هر 

عنةةدما يقةةوم علةةم صةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  اسةةت  ل مواردهةةا والمغاازى انااا أناا  . 1834الصااادر عااام 

.وةوظيفها، ةصب  نبراسًا ممتوقدًا، وقا دًا زاخرًا بي  بلدا  العالم

، صانع وبعد عقود زمنية طويلة مرت   لها مصر بالف ير م  ا نتصارات، وصمدت للعديد م  التحاديات

ي الحرية  عب مصر العظيت التاري   مرلي      أعوام قليلة  لارة عندما ثار  د ال ساد وطالب بحق  ف

ار  ، ف ابوطنيتا ، ولارة أ رى عندما لمسك بهويت  ولحصا  2011يناير 25والفرامة والعدالة ا جتماعية في 

.2013يونيو 30 د اإلقصاء، والرجعية، وال فر الظ مي في 

حفات، ر يس اا عادلي منصاور ال/ وبعد فترة حدفت انتقالية امتدت قرابة العام، لولى   لها السيد المستشار

ة ا نتقالياة بمناسابة ا تتاام ال تارة الر اساي-مؤقت ا لجمهورية مصر العربية، حملم كلمات  داب  ا  يار 

المسةتقب  ي مة إنناي لعلاى ثقاة بان  "ا ماج فاي الغاد، فاي قولا  –2014يونياو 4يوم ا ربعاء الموافاع 

م، لفا  ، وإ  كانم أر   مخضبة  بدماء ا برياء، وسماأم لشوبها بعاض الغياولهذا الوط  غدًا مشرقًا

رياااح أر  باا دي سااتعود ساامراء بلااو  النيااج،  ضااااراء بلااو  أغصااا  الزيتاااو ، سااماأاا صااافية ، لبعااث ب

.النجاح وا مج، دوم ا كما كانم

ة، طالاب عبد ال تاح السيساي ر اساة جمهورياة مصار العربيا/ ، مع لول ي السيد الر يو2014يونيو 8وفي 

  الحااع ، ونسااتظج فياا  بظاا لبنةةا  وطننةةا الةةذي ن لةةم بةة مدخاطب ااا جمااو  المصااريي  أ  يدعينااوم بقااوة 

 اار  والعااد  والعاايا الفااريت، ونتنساات فياا  رياااح الحريااة وا لتاازام، ونلمااو فياا  المساااواة ولفااافؤ ال

ماار أ  فاا  يدمفاا  لأل. وجااود ا حقيقيًّااا ودسااتور حياااة     ساا ينة الااوط  واحاادة، فااإ  نجاام نجونااا جميع ااا

  الشاعب يستقيت م  طر  واحد  كون  عقد ا اجتماعيًّا بي  الدولة مم لة في ر يساها ومؤسساالها وباي

. مهوريتنا الوطنية المدنية ال ديثةلتنسيو 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" هت ات فلددو ت ع 

العمددران لكانددع سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الدهدااوي، را اد التناوير فاي العصار الحاديث، والقاو  ما )
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تاي نصابو ومنح ذلك الحي ، بدأت دروب الوط  لحيا مرحلة جديدة  لبناء الدولة الوطنية المدنية الحدي ة ال

ساتقبج، إليها جميع ا، مع إدراك وا ت م  قِبج الشعب المصري بنننا جميع ا نلتزم بخارطة طرياع لبنااء الم

ات التاااي يدظللهاااا اإلرادة والتصاااميت علاااى العماااج، والتعااااو  المن اااتح ماااع الجمياااع  لتخد اااي كاااج العقبااا

.والصعوبات  حتى ننعت جميع ا ب مار التنمية

جهاود  ، لضافرت   لهاا الة ققت خ لها إنجازات ةنموية ةفو  عممر الزم سنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورغات عِظات ماا  اهدل  رباو  مصار ما  جهاد لنماوي حقيقاي فا. لتحقيع نهضاة مدساتحقة لشاعب أبايع

تخداى جميع ربوعها، فإ  الدولة المصرية حفومة و اعب ا   لازا  لاديها الف يار ما  الدماوح إلنجااز أكبار ي

ة ر يساة بيد أ  ذلاك يتدلاب التوقاف لبرااة  لنتنماج ماا حققناام ساويًّا ما  إ ااءات لنمويا. عنا  السماء

.ادمة    احم ال ترة  لتفو  عون ا لنا على استفما  مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصااد ى ماادبولي ر اايو مجلااو الااوزراء بهااحا الشاان ، قااام مركاا/ وفااي  ااوء لوجيهااات الساايد الاادكتور

ساانوات المعلومااات ودعاات الخاااذ القاارار بتن يااح جهاادت بح اايًّ لتوثيااع أااات إنجااازات الدولااة المصاارية  اا   ال

تعااو  السبع الما ية، فاي جمياع منااحي التنمياة وعلاى مساتوى محافظاات الجمهورياة كافاة ، وذلاك بال

:على النحو اآلليإلم إصدار باقة م  الكتب وقد  لد  . مع مختلف الجهات والهيئات الحفومية

: قداع ااا لنمويًّااا، واااي23محاااور لنمويااة، بواقااع 5كتاب ااا يسااتعر  أباارز جهااود الدولااة علااى مسااتوى 23▪

. رافاع والشابفاتالتنمية البشرية، والتنمية ا قتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المفانياة، والم

.كما لت إصدار لقرير لفج قدا  لنموي يستعر  الجهود الر يسة على مستوى المحافظات

على مستوى كتاب ا يتناو  الجهود واإلنجازات الر يسة التي لحققم     السنوات السبع الما ية27▪

.قدا  لنموي المدحددة سل  ا23الاجميع المحافظات، لغدي 

اعااات  ااات مااا حققتاا  الدولااة علااى مسااتوى كااجع ماا  القدللخيصاايةكتابااا  يدقااد ما  صااورة إجماليااة ▪

. التنموية والمدحافظات، بالتركيز على مؤ رات ا داء الر يسة

ا الدولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابر  ةصةةةنع  اضةةةرهوفاااي ااااحا المقاااام، كاااا  لزام اااا عليناااا أ  ندؤكاااد أ  

لى أك ر ، يدظلل  اإلع   العالمي لحقو  اإلنسا ، والحي يندوي عومستقبلها وفق نهج ةنموي صام 

اء، بمااا فااي ذلااك الحااع فااي الحياااة دو  لمييااز، وحقااو  الد ااج، والحااع فااي الغااح)حقَّااا لإلنسااانية 13ماا  

هااا للااك الحقااو  التااي لسااتند إلي(. وحقااو  ا  ااخا  ذوي الهماات دو  لمييااز، وحمايااة الحياااة الخاصااة

التاي لدم  اج دعاوة عالمياة للعماج ما  أجاج " 2030أاادا  التنمياة المساتدامة "ا ادا  اإلنما ية ا ممياة 

رجمتهاا القضاء على ال قر، وحماية كوكب ا ر ، و ما  لمتناع جمياع ا فاراد بالسا م وا زدااار، لمام ل

.ادف ا أمميًّا للتزم مصر بها جميع ا17جميع ا في 

، ورأيتهااا 2014الصااال ا، قاماام الدولااة المصاارية بترجمااة اااحم الحقااو  فااي دسااتوراا الااوطني الصااادر عااام 

ميااة ، والتااي لعفااو الخدااة ا سااتراليجية طويلااة الماادى  لتحقيااع مباااد  وأااادا  التن2030المسااتقبلية 

ج عملهاا، وفاي سابيج لن ياح للاك الرأياة، أطلقام الحفوماة المصارية برناام. المستدامة في كج المجا ت

دعو  ختامًةةا، ة ةة  الةة.   ليفااو  إطااار ا لن يااحيًّا لجهااود مصاار التنمويااة"مصاار لندلااع"الااحي يحمااج عنااوا  

.ممتد ، والعم  ي دوـ األم  ليوم أفض ، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا ال بيب
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ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

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

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



بورسعيد في أرقام

ألف كيلومتر مربدعر وتنقسدم المحافظدة 1.3تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

أحيدددداءر ويبلددددغ  جمددددالي عدددددد سددددكان المحافظددددة نحددددو 7 لددددى مدينددددة واحدددددة و

ل الزيددددددادة الطبيعيددددددة للمحافظددددددة778.8 ألددددددف نسددددددمةر كمددددددا يبلددددددغ معددددددد 

.لكل ألف نسمة8.4

ابددة تقددع محافظددة بورسددعيد فددي الددركن الشددمالي الشددرقي مددن الوجدد  البحددري علددى البو

ي الشمالية لقناة السويسر وقد لعب موقعها الجغرافي دوًرا مهًما حيث  نها تقدع فد

ي تقددا ع الطددرق التاريخيددة بددين الشددرق والغددرب علددى قمددة قندداة السددويسر وي عددد  حدد

  بورفؤاد  حددا الضدواحي التدي تتميدز بالنظدام العمراندي والهددوءر ويمثدل  حددا مندا 

.الجأب السياحي بحدائق  ونوادي  المطلة على ضفة القناة

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

%16.5

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

43.2
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

8.4 %48.7
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معد 
2020عام 

1.3
ألف كيلومتر 

مربع

778.8
ألف نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

98.2%

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

100%

المساحة الكلية

219.2
ألف مشتغل



أبرز مؤىرات المحافظة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  8
إجماااااااالي التااااااادفقات المالياااااااة للمسااااااات مري  

.2020المصريي  بالمحافظة حتى ديسمبر 

مليددددددون 

291.5جنيدددددددددددد 
مدرسااة 41إجمااالي لفل ااة إنشاااء ولدااوير عاادد 

(.2021–2014)في ال ترة 

مليدددددددون

962.2جنيدددددددددددد 
مستشاااا يات 6إجمااااالي لفل ااااة لدااااوير عاااادد 

(.2021-2014)بالمحافظة في ال ترة 

838
لفل اااااة لداااااوير مشاااااروعي  بقداااااا  البتااااارو 

.وال روة المعدنياااااااااة بالمحافظة

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددار

3.9جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
لفل اااااااة مشااااااااروعات اإلسااااااافا  ا جتماااااااااعي 

ألاف وحادة من احة حتاى 15.8بالمحافظة لعادد 

.2020عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

3جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
لفل اااااة اسااااات مارات مشااااارو  بورلاااااو ساااااعيد 

.بالمحافظة

مليددددددددددددددددددددار

15.5جنيددددددددددددددددددددد 
لفل اااااة لداااااوير مينااااااء  ااااار  بورساااااعيد فاااااي 

.2019نوفمبر 

مليددددددددددددددددددددددون

دوالر 498
لفل ااة مشاارو  لاادعيت محدااات كهرباااء  اارم

.2015والغردقة وبورسعيد في سبتمبر 

مليددددددددددددددددون

دوالر



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

ةر لتحقيد  المصريةر التي عمدت خالل السنوات السبع الماضيةر بكل السبل واآلليدات الممكند

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

آالف

فصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 4.7
إجماااااالي عااااادد ال صاااااو  الدراساااااية بمااااادارس 

م التعلاايت قبااج الجااامعي بالمحافظااة  اا   عااا

2021/2020.

171.2
 ى لفل ااة المرحلااة ا ولااى ماا  لدااوير مستشاا

.2021بورسعيد للصحة الن سية عام 

مليدددددددددددددددون 

284.7جنيددددددددددددددددددددد 
إجمااااالي لفل ااااة المرحلااااة ا ولااااى ماااا  لدااااوير 

تاارة مستشاا ى الساا م بالمحافظااة  اا   ال 

(2019-2021.)

75%
لمهني نسبة اإلناث المتدربات بمراكز التدريب ا

.2021/2020    عام 

مليددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد  64.9
يااااة لفل ااااة إنشاااااء المدرسااااة المصاااارية اليابان

.وحي العربببورفؤاد

مليددددددددددددددددون 

جنيددددددددددددددددددددد  367.1
إجماااااالي لفل اااااة إنشااااااء مستشااااا ى النصااااار

.2019التخصصي لألط ا  بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 
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، كاناام محافظااة بورسااعيد علااى 2019فااي يوليااو 

التااانمي  الصاااحي "موعاااد ماااع اندااا   منظوماااة 

لتصااااابح المحافظاااااة ا ولاااااى التاااااي "... الشاااااامج

لشااهد اااحا النظااام الجديااد، والااحي يم ااج إ ااافة

ممياااازة للجهااااود التااااي لبااااحلها الدولااااة لتحسااااي 

ويهااد . الرعايااة الصااحية بمختلااف المحافظااات

مها المشرو  إلى لحسي  الخدمة الدبياة ولقادي

ليًّااااا للمصااااريي  دو  لمييااااز، ويم ااااج نظام ااااا لفاف

يااة اجتماعيًّااا، لدقاادم ماا    لاا  الدولااة  اادمات طب

ذات جاااودة عالياااة لجمياااع فئاااات المجتمااااع دو  

ادري ، عبار لمييز، ولتف ج في  أيض ا بع ج غير القا

حزماااااة متفاملااااااة ماااااا  الخاااااادمات التشخيصااااااية 

حي والع جية، كماا لات ميفناة نظاام التانمي  الصا

الشاااااااامج لجميااااااااع المستشاااااااا يات والمراكااااااااز 

الصاااحية بالمحافظاااة بحياااث ياااتت التعاماااج مااا 

.ية    الفروت الحكية لجميع المعام ت الدب

اااااحا ويسااااتهد  النظااااام لعااااديج ايفااااج إن ااااا  

م  د لها لإلن ا  مبا رة% 60ا سر التي لدوج  

.على الصحة

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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كماااا يضااام  أ  يدساااهت المر اااى فاااي العملياااات

م  ثم  العملياات بحاد أقصاى % 5الجراحية إ  با 

ماااا  ثماااا  ا دويااااة وا  ااااعة % 10جنياااا ، و300

مراحاااج 6والتحالياااج، وياااتت لدبياااع النظاااام علاااى 

لغداااااي جمياااااع محافظاااااات مصااااار، لفااااا  بداياااااة 

اند قااا  كانااام مااا  محافظاااة بورساااعيد، التااااي 

.مةبدأت التجهيزات ال علية لتدبيع المنظو

ة فااي اااحا الساايا ، انتهاام المحافظااة فااي ال تاار

، مااا  إنشااااء 2019حتاااى ماااارس 2018مااا  أبرياااج 

المبناااااااى اإلداري لمنظوماااااااة التااااااانمي  الصاااااااحي 

ملياااااااو  جنيااااااا ، والاااااااحي 70الشاااااااامج بتفل اااااااة 

ح يضاااات الهيئااااات الاااا  ث المشاااارفة علااااى لن ياااا

، "ايئة التانمي  الصاحي الشاامج: "المشرو  واي

ايئااااااة ا عتماااااااد "و" ايئااااااة الرعايااااااة الصااااااحية"و

".والجودة

 ااااهدت بورسااااعيد إنشاااااء عاااادة مستشاااا يات 

ة ومراكااز ووحاادات طبيااة جدياادة  لتخ يااف الف افاا

ي  ولقلياج أوقاات ا نتظاار بمااا يدساهت فاي لحساا

:رصحة المر ى، وم  بي  للك المنشآت نحك

 اااا  إنشااااء مستشااا ى النصااار التخصصاااي لألط

.مليو  جني 367.1، بتفل ة إجمالية 2019عام 

صااي إنشاااء مستشاا ى النساااء والااو دة التخص

دامة، والاحي يدعادن نقلاة طبياة مدسات2017في مايو 

ملياو  جنيا ، 50في محافظة بورساعيد، بتفل اة 

حضَّاناااااااة، 15سرياااااااار ا، و79يضاااات المستش اااااااى 

، أسِرَّة عناية متوسادة6أسِرَّة عناية مركزة، و8و

باإل ااااافة إلااااى وحاااادلي و دة طبيعيااااة ووحاااادات 

.للسونار وا  عة

وااو أو ": ببورفاؤادمركز العزيمة لع ج اإلدماا  

مركااااااااز يدقاااااااادم الخاااااااادمات التنايليااااااااة لمر ااااااااى 

، اإلدماااا  بمحافظاااات بورساااعيد، واإلساااماعيلية

آ   متااار 4.5والساااويو، ويقاااام علاااى مسااااحة 

سااااارير ا، 80مرباااااع ولبلاااااس طاقتااااا  ا ساااااتيعابية 

. آ   مريض سنويًّا6ويستهد  

حي باإل ااافة إلااى إنشاااء وحاادة صااحية جدياادة بااال

، وقااااد لاااات بناأاااااا علااااى أحاااادث الاااانظت اإلمااااارالي

.العالمية
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كاااااااااحلك طاااااااااورت المحافظاااااااااة العدياااااااااد مااااااااا  

، المستشاااا يات لتااااد ج  اااام  النظااااام الجديااااد

وذلاااااااك بموجاااااااب قااااااارار ر ااااااايو الاااااااوزراء رقااااااات

، وذلاااك بضااات المراكاااز الدبياااة، 2019لسااانة 2419

عاة ووحدات صاحة ا سارة، والمستشا يات التاب

للهيئاااااة العاماااااة للرعاياااااة الصاااااحية فاااااي نداااااا  

محافظااة بورسااعيد إلااى نظااام التاانمي  الصااحي

: الشامج، وم  أبرزاا

شاامج   لت التداوير الببورفؤادمستش ى الحياة 

لااااة للمبنااااى علااااى ماااارحلتي   بلغاااام لفل ااااة المرح

مليااااو  جنياااا ، كمااااا بلغاااام لفل ااااة 239.5ا ولااااى 

مليااااو  جنياااا ، وقااااد باااادأت 84.1المرحلااااة ال انيااااة 

ولااات ا نتهااااء منهاااا 2018أعماااا  التداااوير عاااام 

.2021بالفامج عام 

وفااااااي إطااااااار جهااااااود الدولااااااة لمواجهااااااة جا حااااااة

عيد ، لت لدوير مستش ى صدر بورس"19-كوفيد"

  ل رلقاااااء بمستااااوى الخدماااااات2021في عاااااااااام 

ي الدبيااة المقدمااة ولقااديت  دمااة الفشااف الدباا

، وذلاااااك "19-كوفياااااد"والعاااااز  لمر اااااى فياااااروس 

.مليو  جني 16.3بتفل ة إجمالية بلغم 

  وإذا كاناام اااحم المستشاا يات  اصااة بالتااانمي

الصااااااحي الشااااااامج، لفاااااا  الواقااااااع أ  عمليااااااات 

التداااااااااوير امتااااااااادت لتشااااااااامج العدياااااااااد ماااااااااا  

:المستش يات ا  رى، وم  بينها

ذلاااك مستشاا ى بورساااعيد للصاااحة الن ساااية  و

لتقااااديت الخدمااااة الدبيااااة لمحافظااااة بورسااااعيد

والمحافظااات المجاااورة، وبال عااج لاات الباادء فااي

% 95، وبلغاام نساابة التدااوير 2018لدااويرم عااام 

، وذلاك بتفل اة إجمالياة2021للمرحلة ا ولاى عاام 

.مليو  جني 171.2بلغم نحو 

الاااحي لااات( المرحلاااة ا ولاااى)مستشااا ى المبااارة 

2018  لدويرم ورفع ك اءل  مرحليًّا في ال ترة ما

.مليو  جني 56.7، وبتفل ة بلغم نحو 2021حتى 
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ي كااحلك، لاات لدااوير مستشاا ى الزاااور النماااوذج

، حياث أصابح مجهاز ا بجمياع 2019في أغسدو 

ة التخصصااااات الدبيااااة، ومجهااااز ا  سااااتقبا  أياااا

حاااااا ت طاااااوار  أو حاااااوادث دا اااااج المحافظاااااة، 

.م يي  جني 109.7وبلغم لفل ة لدويرم 

كمااااااااااا لاااااااااات لن يااااااااااح المرحلااااااااااة ا ولااااااااااى ماااااااااا  

بناااى الم"لداااوير مستشااا ى السااا م ببورساااعيد 

، بتفل اااااااة (2021–2019)، فااااااي ال تاااااارة "البحااااااري

.مليو  جني 284.7

كاااحلك لااات لداااوير ورفاااع ك ااااءة مركاااز إساااعا  

  لتااوفير مبنااى إسااعافي 2021بورسااعيد فااي عااام 

ل تاا  مدااابع للمواصاا ات ال نيااة، وقااد بلغاام لف

.مليو  جني 28اإلجمالية 

   تام ااا، فقااد أساا رت للااك الجهااود السااابقة، عاا

زياااادة إجماااالي عااادد المنشاااآت الصاااحية بنسِااارَّة

.سرير ا819منشنة، بإجمالي 20ليبلس 2019عام 

إجماااااالي عااااادد سااااايارات اإلساااااعا  
بمحافظااااااااااااة بورسااااااااااااعيد حتااااااااااااى 

.2020عام 

سددددددددددددددددددددددددددديارة41

إجمااااالي عاااادد المر ااااى الااااحي  لااااات 
ع جهااااااااات علاااااااااى ن قاااااااااة الدولاااااااااة 

، بإجماااااااااااالي ن قاااااااااااات 2020عاااااااااااام 
.م يي  جني 3.5

آالف3.3
حالددددددددددددددددددة
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م، إدراك اااا مااا  الدولاااة بااان  إلاحاااة التعلااايت ولداااوير

ة، وفاي  رورة حتمية لتحقيع التنمية المساتدام

إطااااااااار ااتمامهااااااااا المتنااااااااامي بهااااااااحا الملااااااااف 

دار ا ستراليجي، أولم محافظة بورسعيد على ما

احااة الساانوات الساابع الما ااية أاميااة  اصااة إلل

.كافةالتعليت لل ئات 

المراحاااااااج المختل اااااااة مااااااا  التعلااااااايت ولساااااااعد 

واب ا ساسااي فااي القاادرة علااى التمييااز بااي  الصاا

والخدااان، ويؤااااج ال ااارد لمعرفاااة ماااا عليااا  ماااا  

رام واجبات وما ل  م  حقو   وبالتالي كساب احتا

ع، اآل ري   مما يؤدي إلى زيادة الوعي في المجتم

مااا يدمف اا  ا فااراد فااي المجتمااع ماا  أداء المهااام

تمام اا بشفج فعَّا  ومنتج، ولهحا لولي الدولاة اا

.كبير ا ب 

وعلااااى ماااادار الساااانوات الساااابع الما ااااية، فقااااد 

ي حظي قدا  التعلايت و اصاة التعلايت ا ساسا

فاي وال ني بااتمام كبير م  الدولة، ظهرت آثارم

العديااد ماا  أعمااا  اإلنشاااء واإلحاا   والتدااوير 

للعديااد ماا  الماادارس علااى مسااتوى محافظااات 

ي الجمهورية وم  بينهاا محافظاة بورساعيد، التا

مدرسااااااة جدياااااادة، بتفل ااااااة11 ااااااهدت إنشاااااااء 

مليااو  جنياا ، وكااحلك عمليااات إحاا   كلااي112.5

ملياو  جنيا ، 95مدرساة، بتفل اة 12وجز ي لعدد 

مدرساااة جديااادة بتفل اااة18فضااال ا عااا  لوساااعة 

. مليو  جني 83.7

اااحا ولاانلي أعمااا  إنشاااء ولدااوير الماادارس فااي 

مياة، إطاار جهاود الدولاة ل رلقااء بالعملياة التعلي

  للقضاااااااء علااااااى الف افااااااة الد بيااااااة بال صااااااو

والماااااادارس، ولااااااوفير بيئااااااة لعليميااااااة مناساااااابة

للداااا ب، وماااا  بااااي  للااااك الماااادارس الجدياااادة 

تي لت بالمحافظة مدرسة الشيماء ا بتدا ية، وال

فااااي حااااي المنااااا ، وبسااااعة 2019افتتاحهااااا عااااام 

فصااالي  لفاااج مرحلاااة، بداياااة مااا  مرحلاااة رياااا  

.ا ط ا  وحتى الصف السادس ا بتدا ي

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األساسةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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وفااااي إطااااار جهااااود الدولااااة للنهااااو  بااااالتعليت، 

الجهاااام الدولااااة إلااااى إنشاااااء الماااادارس الدوليااااة 

ق ااااا الرسااامية الحفومياااة التااااي لقااادم التعلااايت وف

للمعااااايير الدوليااااة بنسااااعار مخ ضااااة ومدعمااااة، 

ي فهي مادارس حفومياة لدباع المانهج البريداان

ولتبااااااع وزارة التربيااااااة " IG"المعاااااارو  باساااااات الااااااا

هااااا والتعلاااايت والتعلاااايت ال نااااي، كمااااا لماااانح ط ب

 اااهادات متعاااار  عليهاااا دوليًّاااا، ولحظاااى ااااحم 

يم اا المدارس بدعت م  الدولة باعتباراا لوفر لعل

عااااالي الجاااااودة ل ئاااااة و ااااريحة متوسااااادة مااااا  

.المجتمع المصري

وكانااام محافظاااة بورساااعيد إحااادى المحافظاااات 

ا ربع التي دعمم إقامة احا النو  م  المدارس 

دن والتاي دلعا" عو  حمادة"حيث لت إنشاء مدرسة 

ماا  أحاادث الماادارس الحفوميااة التااي لاات  اامها 

حاااادي  ا لتلااااك المنظومااااة، فااااي العااااام الدراسااااي 

بر ، وقد لت إنشاء المدرسة في سابتم2019/2018

ألااف متاار مربااااع، ولضاااااات 2.6علااى مساااحة 2019

الد بياة فصل ا دراسيًّا، بهد  لقلياج الف افاة22

.ولقديت أفضج  دمة للد ب

وفااااي  ااااوء ااتمااااام الدولااااة بإنشاااااء الماااادارس 

اليابانيااااااة بالمحافظااااااة، لاااااات إنشاااااااء المدرسااااااة 

لغاااام  المصاااارية اليابانيااااة بحااااي العاااارب بتفل ااااة ب

مليااااااااااااو  جنياااااااااااا ، كمااااااااااااا لاااااااااااات إنشاااااااااااااء 29.3

ل ااااة المدرسااااة المصاااارية اليابانيااااة ببورفااااؤاد بتف

.مليو  جني 35.6

رصها وفي إطار ااتمام الدولة بالتعليت ال ني وح

علاااى لدااااويرم بمااااا يتوافااااع مااااع سااااو  العمااااج، 

، لوقياااااع 2021 اااااهدت المحافظاااااة فاااااي يونياااااو 

ال اقيااااااة لعاااااااو  بااااااي  وزارة البتاااااارو  وال ااااااروة 

توالتعلاااااايالمعدنياااااة، ووزارة التربيااااااة والتعلااااايت 

ات ال نااي ومحافظااة بورسااعيد  لتن يااح مشااروع

التعلااااايت ال ناااااي فاااااي مديناااااة بورساااااعيد  ااااام  

المساامة المخصصاة ما  مشارو  حقاج ظهار 

.في التنمية المجتمعية بالمحافظة
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ي ولداوير الصال ا، لضمنم ا ل اقية لجديد المبان

لاى المنااج لعدد م  المدارس ال نية لتحويلهاا إ

ر ماادارس فنيااة نموذجيااة بمااا يدسااهت فااي لداااوي

، نظاااااام التعلااااايت ال ناااااي فاااااي المرحلاااااة ال انوياااااة

. يقياةولصميت منااج مدرساة التفنولوجياا التدب

وماااااا    لهااااااا ساااااايتت أيض ااااااا إنشاااااااء ماااااادارس 

.جديدةالتفنولوجيا التدبيقية، وإدراج لخصصات

ت وم  جانب آ ر، عملم الدولة علاى لعزياز التعلاي

ال ناااي مااا   ااا   إنشااااء العدياااد مااا  المااادارس 

تااي ال نيااة وماادارس التعلاايت ال نااي الماازدوج، وال

يب مدرسة أحمد زويج للتعليت والتادر"كا  أبرزاا 

".المزدوج

وعلياااا ، فقااااد أساااا رت جهااااود الدولااااة ل رلقاااااء 

بااالتعليت فااي محافظااة بورسااعيد عاا  انخ ااا 

تدا يااة نساابة التساارب ماا  التعلاايت بالمرحلااة ا ب

عااااااام % 0.17إلااااااى 2014/2013عااااااام % 0.50ماااااا  

وانخ ضااام كاااحلك نسااابة التسااارب. 2020/2019

عااام % 1.81ماا  التعلاايت بالمرحلااة اإلعداديااة ماا  

. 2020/2019عام % 0.76إلى 2014/2013

1.81

0.76

2014/2013 2020/2019

ة نسبة التسرب من التعليم بالمرحل

خالل عامي اإلعدادية 

(2014/2013–2020/2019)

.وزارة التربية والتعليت، والتعليت ال ني: المصدر

)%(
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كمااااا ارل عاااام أعااااداد الماااادارس بااااالتعليت قبااااج 

مدرساااااااااة عاااااااااام 501الجااااااااامعي لتصاااااااااج إلااااااااى 

مااااااااادارس عاااااااااام 409، مقارناااااااااة باااااااااا 2021/2020

2014/2013.

كمااااااااا ازداد عاااااااادد ال صاااااااااو  الدراسااااااااية مااااااااا  

آ   4.7إلاااااااى 2014/2013آ   فصاااااااج عاااااااام 4

.2021/2020فصج عام 

409

501

2014/2013 2021/2020

أعداد المدارس بالمحافظة خالل عامي 

(2014/2013–2021/2020*)

.وزارة التربية والتعليت والتعليت ال ني: المصدر
.البيانات   لشمج التعليت ا زاري* 

(مدرسة)

4

4.7

2014/2013 2021/2020

الفصول الدراسية بالمدارس خالل عامي 

(2014/2013–2021/2020*)

(ألف فصل)

.ال نيوالتعليتوزارة التربية والتعليت : المصدر
.البيانات   لشمج التعليت ا زاري* 
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علةةةةم ةنميةةةةة ق ةةةةةا  فااااي إطااااار حاااار  الدولااااة 

توفير ، وإيمان ا بالتعليم العالي والب ث العلمي

فير كااوادر بشاارية علميااة ذات ثقااج، فضاال ا عاا  لااو

الدراسااااااااااااة ا كاديميااااااااااااة للعلااااااااااااوم الحدي ااااااااااااة 

والتخصصاااات العلمياااة المتداااورة، التاااي لؤااااج

الشاااباب لساااو  العماااج، للمااارة ا ولاااى، جامعاااة 

بورساااعيد لاااد ج لصاااانيف كياااو إس للجامعااااات

( 180–151)، فااي فئااة أفضااج 2022العربيااة لعااام 

.جامعة على مستوى جامعات العالت العربي

مااااا  أك ااااار QSلجااااادر اإل اااااارة إلاااااى أ  لصااااانيف 

ة لصااني ات الجامعااات المعتماادة وأك راااا  ااهر

علااااى ندااااا  واسااااع فااااي العااااالت  حيااااث يعتمااااد 

مؤ ااارات أداء لماااازج المقاااااييو العالميااااة مااااع 

ي المقاااييو المصاااممة  صيص اااا للعاااالت العربااا

ي وما  بينهااا الساامعة ا كاديميااة، وساامعتها فاا

ساااااااااو  العماااااااااج، ومجموعاااااااااة ا بحااااااااااث، ذات 

.  المستوى العالمي وعالية التنثير

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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فاااي سااايا  متصاااج، لااات إنشااااء كلياااة التماااريض

، بعد فصج الجامعاة 2015جامعة بورسعيد عام 

عااا  جامعاااة قنااااة الساااويو، بقااارار مااا  ر ااايو 

، لتصاابح جامعااة 2010فبراياار 24الجمهوريااة فااي 

.مستقلة

،  ااهدت المحافظااة إنشاااء كليااة 2017فااي عااام 

  لتلبياااااة احتيااااااج"بورساااااعيد"الحقاااااو  بجامعاااااة 

لباات المجتمع في مجا  التعليت القانوني، ومتد

-عيد بورسا)التنمية على مستوى إقليماي القنااة 

و ااااااما  وجنااااااوب ( السااااااويو-اإلسااااااماعيلية 

.سيناء

اإلدارة وفي العام ذال ، لت إنشاء كلياة لفنولوجياا

ونظاات المعلومااات، بموجااب قاارار ر اايو الااوزراء 

، بتعاااااديج بعاااااض أحفاااااام 2017لسااااانة 818رقااااات 

ال  حاااااة التن يحياااااة لقاااااانو  لنظااااايت الجامعاااااات

وإنشااااااااااااء كلياااااااااااة لفنولوجياااااااااااا اإلدارة ونظااااااااااات 

.المعلومات بجامعة بورسعيد

2030مااااا  جاناااااب آ ااااار، ولمواكباااااة رأياااااة مصااااار 

ول عياااااج التعااااااو  باااااي  الجامعاااااات المصااااارية 

والجامعااات الدوليااة، وقعاام الجامعااة برولوكااو  

للااتعلت فااي مجااا  (IBDL)لعاااو  مااع مجموعااة 

شاهادات التعليت التن يحي وا حترافاي، ولقيايت ال

، ويهاد  (IBDL)ا حترافية الدولية م  مؤسسة 

ودة، البرولوكو  إلى ل عيج قواعد ا عتماد، والجا

ى والمعااايير العالميااة، ولدااوير الباارامج والمحتااو

درات المدقاادَّم  عضاااء ايئااة التاادريو، ولنميااة قاا

.الد ب والخريجي 

إجماااااالي عااااادد الفلياااااات والمعاااااااد 

باااااااااااالتعليت العاااااااااااالي بمحافظاااااااااااة 

.2020/2019بورسعيد حتى عام 

كليدددددددددددددددددددددددددددة18

ومعهدددددددددددددددددد
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الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
"

و  فاي أولم الدولة ااتمام ا بالغ اا بال قافاة وال نا

ة عاصاامة ال قافااة المصااري"محافظااة بورسااعيد 

افااااحا لاااات لتااااويج بورسااااعيد كعاصاااامة "... 2021

مركااز لل قافااة المصاارية، فااي ح ااج كبياار  ااهدم ال

ال قاااااافي بالمحافظاااااة، لضااااامَّ  عرو  اااااا ل ااااار 

ال ناااااو  الشاااااعبية، ومعر  اااااا فنيًّاااااا عااااا  لااااااري 

راحااج بورسااعيد لضاام  صااور ا ووثااا ع لدجسااد الم

التاريخيااة التااي ماارت بهااا المحافظااة، ودوراااا فااي

.ملحمة النضا  الوطني

جاااء اااحا التتااويج لما ااي ا مااع جهااود الدولااة، فااي

نشاااار الااااوعي والوصااااو  بااااالمنتج ال قااااافي إلااااى

مختلاااااااف المحافظاااااااات، وااااااااو التقلياااااااد الاااااااحي 

تفاو  استحدثت  وزارة ال قافة، با تيار محافظاة ل

. عاصمة ال قافة المصرية

 ياح واند ق ا م  احا، ستشهد بورسعيد بدء لن

" ابااااادأ حلماااااك"المرحلاااااة ال انياااااة مااااا  مشااااارو  

بالمحافظااات، واااو أحااد أااات المشااروعات التااي 

ثاراء لن حاا الدولاة   سات مار طاقاات الشاباب إل

.المجا  المسرحي واكتشا  الموااب
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تاح و م  فعاليات ا حت ا ، لت اإلع   ع  افت

يد مركاااز لتنمياااة المواااااب بقصااار ثقافاااة بورساااع

ك التااااابع للهيئااااة العامااااة لقصااااور ال قافااااة  وذلاااا

ف اسااااتمرار ا لخداااال لبنااااي النااااابغي  فااااي مختلاااا

حة مجاااا ت اإلبااادا  ا دباااي وال ناااي باعتباااارم نافااا

ويضااااات المركاااااز . جديااااادة  كتشاااااا  المتميااااازي 

  فصااااول ا لتعلااااايت الموساااايقى والغنااااااء، ال ناااااو

.التشفيلية، البالي ، وال نو  المسرحية

هااود الواقاع أ  ااحا التفاريت  جااء أيض اا نتيجاة للج

ة التاااااي  اااااهدلها المحافظاااااة ل رلقااااااء بال قافااااا

وال نااو  باادا لها، عباار العديااد ماا  المشااروعات 

ات التاااي لنوعااام باااي  أعماااا  التداااوير وا فتتاحااا

مركااز افتتاااح ال: لألماااك  ال قافيااة وفااي مقاادمتها

، والااحي يضاات قاعااة 2016ال قااافي الترفيهااي، عااام 

مشااااااااد، وقاعااااااة 1200مساااااارح لتسااااااع لنحااااااو 

ع مااؤلمرات كباارى، واثنااي  ماا  دور السااينما لساا

فااااارد، ومفتباااااة ثقافياااااة، 500كاااااج منهماااااا نحاااااو 

.وقاعات مدخصَّصة للندوات والمعار 

صاار فااي الساايا  ذالاا ، لاات إعااادة افتتاااح سااينما م

ع بعااد لدويراااا، ولجديااداا، وإعااادة لنايلهااا  لتلياا

زارة بتاري  ومفاناة أبنااء بورساعيد  حياث قامام و

.ال قافااااة وال نااااو  باسااااترداداا كنحااااد أصااااولها

مشااااااااد ا، ولاااااات 526ولتسااااااع السااااااينما لنحااااااو 

لزوديهااااااا بنحاااااادث لقنيااااااات ماكينااااااات العاااااار  

السااااااينما ي بجانااااااب أنظمااااااة الاااااادفا  الماااااادني، 

م نحاو والمراقبة المتدورة، بتفل اة إجمالياة بلغا

. 2021ألف جني  ولت افتتاحها عام 892

ة إجمااالي عاادد قصااور وبيااوت ال قافاا
بمحافظااااة بورسااااعيد حتااااى نهايااااة 

.2020عام 

قصدددددددددددددددددددددور 8

وبيددددددددددددددددددددوت
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تَّى لعمج الدولة جاادة على لمفي  المرأة في  

المجاااا ت، لاااحلك نظااات فااار  المجلاااو القاااومي 

للماااااارأة بمحافظااااااة بورسااااااعيد ناااااادوة بعنااااااوا  

، حيث "2030استراليجية لمفي  المرأة المصرية "

ة لااات عااار  اساااتراليجية لمفاااي  المااارأة المصاااري

، والتااااااي لضاااااامنم أيض ااااااا متابعااااااة ساااااابج 2030

.مفافحة العنف  د المرأة

فااي الصاال ا، لنوعام جهااود الدولاة لتمفااي  المارأة

المحافظااااااة بااااااي  جهااااااود لتحسااااااي  و ااااااعها 

 ااااارى اجتماعيًّاااااا واقتصااااااديًّا وثقافيًّاااااا، وجهاااااود ا أ

ل اتماااااام بصاااااحتها، وثال اااااة لمواجهاااااة العناااااف 

.  داا وغيراا

وكااا  ماا  أااات جهااود الدولااة فااي مجااا  لمفااي  

المااااارأة ومواجهااااااة العنااااااف  ااااااداا، مااااااا ن ااااااحم 

المجلااو القااومي للماارأة ببورسااعيد ماا  ناادوات

ياة وحم ت عديدة لتوعية المرأة بحقوقهاا، وكي 

مواجهاااة العناااف  اااداا  لدبيق اااا لااان  الماااادة

للتااازم بحماياااة "، أ  الدولاااة 2014مااا  دساااتور 11

  الماارأة  ااد كااج أ اافا  العنااف، ولف ااج لمفااي

باات المرأة والتوفيع بي  واجباات ا سارة ومتدل

كمااااا للتاااازم بتااااوفير الرعايااااة، والحمايااااة. العمااااج

ة، لألمومة والد ولة، والمارأة المعيلاة، والمسان

". والنساء ا  د احتياج ا

وفااي اااحا الساايا   ااهدت محافظااة بورسااعيد 

علاااى مااادار السااانوات الما اااية، فعالياااات حملاااة

يوم ااااا، التااااي ينظمهااااا المجلااااو القااااومي 16الااااا 

كاج للمرأة بمختلف المحافظات في نوفمبر ما 

عااام  حيااث لاات لوعيااة الساايدات علااى ماادار اااحم 

ة السااانوات بحقاااوقهت ا جتماعياااة وا قتصااااادي

والقانونيااة لحمااايتهت ماا  العنااف الموجاا  لهاا 

. م  ا سرة أو المجتمع

فااي الساايا  ذالاا ، أطلااع فاار  المجلااو القااومي

ية، للمرأة بالمحافظة على مدار السنوات الما ا

حملاااة طااار  ا باااواب، التاااي اساااتهدفم التوعياااة

يًّا، بقضاااايا المااارأة ولمفينهاااا اجتماعيًّاااا وسياسااا

. وكحلك مواجهة العنف  داا

ةمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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احميهاا "وفي إطار احم الحملة، لت إطا   حملاة 

بشاافج ساانوي فااي العديااد ماا  قاارى" ماا  الختااا 

بورسااااعيد  لاااادمج مؤسسااااات الدولااااة المعنيااااة 

ض والقا مي  عليها في الحراك المجتمعي الاراف

عتمااد للختا  ولنسيع الجهاود بيانهت، وذلاك با 

علااااااااااى الواعظااااااااااات، ودورااااااااااا  فااااااااااي لوعيااااااااااة 

حم المستهدفي  بمخاطر  تا  اإلناث، ولجريت اا

وباة العملية في القاانو  المصاري، ولغلايل العق

. على فاعلها

م  جاناب آ ار، وفاي إطاار جهاود الدولاة لتحساي  

صاحة الماارأة، فقااد كاناام ما  أااات المبااادرات فااي 

ر ااايو الجمهورياااة لااادعت "ااااحا المجاااا ، مباااادرة 

صاااااااااحة المااااااااارأة المصااااااااارية،  ااااااااام  حملاااااااااة 

، حيااااث أطلقاااام 2019عااااام ( مليااااو  صااااحة100)

المرحلااة 2017وزارة الصااحة والساافا ، فااي يوليااو 

وجااااءت . محافظاااات9ا ولاااي مااا  المباااادرة فاااي 

بورساااااعيد فاااااي المرحلاااااة ا ولاااااى، ولااااات   لهاااااا 

الفشااااف علااااى النساااااء بالمحافظااااة ولااااوعيته 

.بالصحة اإلنجابية ولنظيت ا سرة

وفااي إطااار حملااة طاار  ا بااواب، لاات إطاا   حملااة 

، بمختلاااف محافظاااات الجمهورياااة "بلااادي أماناااة"

  لتوعيااة الماارأة 2019وماا  بينهااا بورسااعيد عااام 

المصاااارية بناميااااة دوراااااا فااااي مساااااندة بلااااداا، 

التاي باإل افة إلى لاوعيته  بخداورة الشاا عات

.لستهد  زعزعة أم  وس مة المجتمع

ة، نتيجااة لهااحم الجهااود المبحولااة ماا  قِب ااج الدولاا

عااالي بلغاام نساابة اإلناااث المقياادات بااالتعليت ال

، وبلغااااام نسااااابة 2020/2019 ااااا   عاااااام % 55.5

ح ياااة اإلناااث إلجمااالي الباااح ي  بالمؤسسااات الب

.2019عام % 56

نسااااابة اإلنااااااث المتااااادربات بمراكاااااز 

التااااااااااادريب المهناااااااااااي بمحافظاااااااااااة 

.2021/2020بورسعيد     عام 

75%
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربوع مصر .تسهم في تقد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددددددددددددددددار

18.3جنيددددددددددددددددددددددددددد 
رات لفل ااة إنشاااء مصاانع بيرامياادز إلنتاااج إطااا
ية سااايارات النقاااج ال قياااج بالمندقاااة الصاااناع

.2020جنوب بورسعيد في مايو 

3

5
احي لفل ااة اساات مارات مشاارو  لاااور باااي السااي

.الترفيهي في بورسعيد

578
افظاة لفل ة لنمية حقو  دنيو وكروا  بالمح

.2015في مايو 

قيماااااااااة ا سااااااااات مارات العاماااااااااة الموجهاااااااااة 
. 2021/2020لمحافظة بورسعيد بخدة عام 

199.7
يااة كمياة إنتااج ا سااماك ما  المصاايد الدبيع

.2019وا ستزرا  السمفي بالمحافظة عام 

ألدددددددددددددددف

 دددددددددددددددن 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددون

700دوالر
ات لفل اااة إنشااااء مصااانع بورساااعيد للصاااناع

.أفينا–الفهربا ية 

مليددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
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نمياااة لدعااادن محافظاااة بورساااعيد بم اباااة بواباااة الت

الشااامالية لمحاااور قنااااة الساااويو، حياااث لمتااااز

ى المحافظااة بوجااود أك اار ماا  ميناااء باإل ااافة إلاا

.مرور قناة السويو بدا لها

وفااي إطااار حاار  الدولااة علااى ليسااير اإلجااراءات 

حفومياة للمست مري ، لت إط   بواباة إلفترونياة

موحاااااااادة للمساااااااات مري  لتشاااااااامج محافظااااااااة 

فرصااة اساات مارية، كمااا لماام 30بورسااعيد نحااو 

، إنشاااااء مركااااز  دمااااة المساااات مري  التفنولااااوجي

والااااحي لماااام إقامتاااا  بالمندقااااة الحاااارة العامااااة 

ح أساوا  ببورسعيد، حتاى يتايح للمسات مري  فات

. ة ارجية جديدة بالوسا ج اإللفترونية الحدي

اطع الصال ا، يتاوافر بالمحافظاة العدياد ما  المنا

:الصناعية وا ست مارية، والتي منها

.المندقة ا قتصادية لقناة السويو▪

.المندقة الحرة العامة ببورسعيد▪

.مناطع صناعية واعدة بالمحافظة6▪

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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وير ولتم ج أات المشروعات بالمحافظة فاي لدا

ت قناة السويو بداياة ما  بنااء قااطرات وكراكاا

ولداااااوير ال نشاااااات لخدماااااة الم حاااااة، ولجدياااااد 

دد ، وإنشاااء عاا(بورلوفيااع-بورسااعيد )لرسااانات 

ة، م  الورش وا رص ة، وإص ح الوحادات البحريا

ل ا وإنشاء حواجز ا مواج الغربياة والشارقية، فضا

عااة عاا  لدااوير أرصاا ة جونااة ال نشااات علااى ل ري

.بورسعيد الشرقية

فاااي سااايا  متصاااج، لااات إنشااااء كياااا  اقتصاااادي

المندقاااااااة الصاااااااناعية فاااااااي  ااااااار  "متفاماااااااج 

فرياادة، ، والتااي لدعاادن فرصااة اساات مارية"بورسااعيد

إلقامااااااة مندقااااااة صااااااناعية كبياااااارة فااااااي  اااااار  

بورساااااااعيد، علاااااااى مسااااااااحة إجمالياااااااة قاااااااادراا 

ملياااو  متااار مرباااع، وجاااارت العماااج علاااى لداااوير 16

ك ار المرحلة ا ولى م  المشارو  بمسااحة لبلاس أ

م يااي  متاار مربااع، وعاا وة علااى ذلااك، لاات 4ماا  

قنااة لد ي  مشروعات بالمندقاة ا قتصاادية ل

السااويو، وذلااك عقااب قاارار ر اايو الجمهوريااة 

بإنشااااااااااء المندقاااااااااة 2015لسااااااااانة 330رقااااااااات 

قاااة ا قتصاااادية لقنااااة الساااويو باعتبارااااا مند

اقتصاااااادية ذات طبيعاااااة  اصاااااة، وفق اااااا  حفاااااام 

.ولعدي ل 2002لسنة 83القانو  رقت 

كمااااا لاااات إصاااادار قاااارار جمهااااوري بإنشاااااء أربعااااة 

قة مجالو لخصصية لألرا ي الواقعة في مند

.كيلومتر ا مربع ا60.6قناة السويو بمساحة 

،  ااااهدت محافظااااة بورسااااعيد 2017وفااااي عااااام 

باة ، والاحي حضارم نخ"بيتحقاع... حلت بفرة"مؤلمر 

م  رجا  ا عماا  والمسات مري  ووساا ج إعا م

أجنبيااااة ومصاااارية وحشااااد ماااا  الشااااباب، ليفااااو  

بم اباة رساالة ما  مصار إلاى العاالت، واساتعر 

الماااااؤلمر ماااااا لحقاااااع مااااا  إنجاااااازات علاااااى أر  

ي المحافظة وكحلك فار  ا سات مار المتاحاة فا

مجااااااا ت الصااااااناعة واللوجسااااااتيات والسااااااياحة 

.وا ست مار
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فااااااي ساااااايا  متصااااااج، ارل ااااااع عاااااادد الشااااااركات 

ا ساااااات مارية الجدياااااادة التااااااي لاااااات لنسيسهااااااااا 

 اركات  ا   عااام 103بالمحافظاة، حياث بلغام 

 اااركة جديااادة فقااال عاااام 49، فاااي مقاباااج 2020

، ليصااج بااحلك %110، بنساابة زيااادة لخداام 2014

إجماااااالي عااااادد الشاااااركات ا سااااات مارية القا ماااااة 

 اااااااركة موزعاااااااة علاااااااى 1557بالمحافظاااااااة إلاااااااى 

القداعااااااات الخدمياااااااة، اإلنشااااااا ية، الصاااااااناعية، 

بارأس 2020السياحية، وغيراا، وذلاك حتاى عاااااام 

ملياار جنيا ، فاي 11مااااااا  مدصااااااادر يصاج إلاى نحاو 

باارأس 2014 اركة قا مااة حتاى عاام 1036مقاباج 

ادة مليارات جني ، بنسبة زي9ما  مدصدر بلس نحو 

%.22.2في رأس الما  المدصدر لدقدرَّ بنحو 

2.4

4.0

2014 2020

صدرة  ؤوس األموال الم   جمالي ر

ية القائمة بالمن طقة للشركات االستثمار

الحرة العامة والخاصة ببورسعيد خالل 

(*2020-2014)الفترة 

(مليار جني )

.الهيئة العامة ل ست مار والمناطع الحرة: المصدر

.بيا  لراكمي* 

8
إجمااااااااااااااالي التاااااااااااااادفقات الماليااااااااااااااة 

ظااة للمساات مري  المصااريي  بالمحاف

.2020حتى ديسمبر 

مليدددارات

جنيدددددددددددددد 
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ونتيجااااااة لتلاااااااك الجهااااااود،  اااااااهدت محافظاااااااة 

اندااااااا   أكبااااااار منتااااااادى 2021بورساااااااعيد عاااااااام 

دي منتاادى بورسااعيد ا قتصااا"اقتصااادي عااالمي 

، والااحي يشااارك فياا  كبااار رجااا  ا عمااا "ال الااث

والمساااات مري  فااااي مصاااار والخااااارج، وعاااادد ماااا  

طار الشخصيات ا قتصادية والوزراء، وذلك في إ

   ار" دة محافظة بورساعيد لتنمياة مندقاة 

وجهااااة صااااناعيًّا ولوجسااااتيًّا، لتصاااابح" بورسااااعيد

.ا ست مار العالمية وقاطرة لنمية مصر

 اار  بورسااعيد حلاات"كمااا ح مااج المنتاادى اساات 

ظار إليهاا ، للتسويع لتلك المندقاة التاي لن"جديد

.الدولة بعي  التنمية والتعمير

 تام ااااااااا، أطلقاااااااام وزارة التخداااااااايل والتنميااااااااة 

ا قتصاااااااادية،  داااااااة الماااااااواط  ا سااااااات مارية 

، ووصااااج 2021/2020بمحافظااااة بورسااااعيد عااااام 

عااااادد المشاااااروعات التنموياااااة بالمحافظاااااة إلاااااى 

مشااااروع ا، كمااااا بلغاااام قيمااااة ا ساااات مارات 151

العاماااة الموجهاااة لمحافظاااة بورساااعيد بخداااة 

مليااااار جنياااا  بنساااابة 18.3نحااااو 2021/2020عااااام 

، كماااااا 2020/2019عاااا   داااااة عااااام % 260زيااااادة 

لة م  بلغم نسبة النمو في ا ست مارات الممو

الخزاناااااااااااة العاماااااااااااة والموجهاااااااااااة لمحافظاااااااااااة 

%.26بورسعيد نحو 

63.2%
هاة نسبة ا ست مارات العامة الموج

ة لقدااا  قناااة السااويو بالمحافظاا

.2021/2020في  دة عام 
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داور لدعدن الصناعة دعامة أساسية ما  دعاا ت الت

راا ا قتصاااااادي للااااادو ، ولتميعااااازد الصعاااااناعة بااااادو

ة، اإليجاااااااابيع والمداااااااؤثعر فاااااااي البيئاااااااة ا قتصااااااااديع

ع اإلقليميعااااة، والقوميعااااة، حيااااث لدساااااات فااااي دفاااا

فاي عملية التنمية في جميع الدو ، كماا لسااات

لدااااااوعر المسااااااتوى المعيشااااااي لألفااااااراد، ويااااااد  

ة لدوراا على التقدم، احا ويحتاج قداا  الصاناع

جلة أامية متزايدة في ا قتصاد الوطني ودفع ع

عماج التنمية  اصة في الدو  النامية، كما أنها ل

ا ض على لوفير ما يلزم ا فراد  م  استغ   ال ا

ياة م  المنتجات ا  رى سواء الزراعياة أو الحيوان

غيار في الدولة، وم  ثاتع لسااات بشافج مبا ار و

.مبا ر في التدوير والتنمية ا قتصادية

 اااااهدت محافظاااااة بورساااااعيد ااتمام اااااا كبيااااار ا 

بقداااااااا  الصاااااااناعة  ااااااا   السااااااانوات السااااااابع 

الما اااااااية  حياااااااث لااااااات إنشااااااااء العدياااااااد مااااااا  

المشاااروعات الضاااخمة مااا  أامهاااا مشاااروعات 

المندقااااة الصااااناعية جنااااوب بورسااااعيد، والتااااي

حاو يصج إجمالي عدد المصانع المنتجة بها إلى ن

.مصنع301

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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ديد وفي احا السيا ، لضت للك المشروعات الع

اد ما  الصاناعات م ااج الصاناعات الخشابية، ومااو

البنااااااااااء، والتعبئاااااااااة والتغلياااااااااف، والصاااااااااناعات 

الفهربا يااااااة، والفيماويااااااة، والغحا يااااااة، وصااااااناعة

اعات المنسااوجات، والب سااتيك، إلااى جانااب الصاان

الجلديااااااااة، والمعدنيااااااااة، والم بااااااااو الجاااااااااازة، 

وذلااااك بعاااادد عمااااا  يصااااج إلااااى مااااا يقاااارب ماااا  

. ألف عامج22.7

مصاانع ا  اام  54فااي الساايا  ذالاا ، لاات إنشاااء 

المشاااااااروعات الصاااااااغيرة بتفل اااااااة لصاااااااج إلاااااااى 

ألف متر مربع، 181م يي  جني  على مساحة 208

ية، ولضت عدد ا م  ا نشدة الغحا ياة، والهندسا

. جوالفيماويااة، إلااى جانااب صااناعة الغااز  والنسااي

ة مصااانع ا بتفل اااة اسااات ماري58كماااا لااات إنشااااء 

مليااااو  جنياااا  علااااى مساااااحة 26لصااااج إلااااى نحااااو 

ألااااااف متاااااار مربااااااع ولشاااااامج العديااااااد ماااااا  13.8

الم بااااو الجاااااازة،: ا نشاااادة المختل ااااة م ااااج

وصاااااااناعات الب ساااااااتيك، والجلاااااااود، والفرلاااااااو ، 

.متر200إلى 180بمساحة للوحدة لتراوح م  

عاااااا وة علااااااى ذلااااااك، لاااااات إنشاااااااء العديااااااد ماااااا  

، المشروعات الفبرى ما  أجاج لاوفير فار  عماج

ودعاااات الصااااادرات المصاااارية، وذلااااك ماااا   اااا   

التصااادير لااادو  الخلااايج، و ااار  آسااايا، وأوروبااااا،

ومااا  أبااارز للاااك المشاااروعات مشااارو  . وإفريقياااا

، والاحي يهاد  إلاى إنتااج (k&i" )آيآندكى"مصنع 

أواني الدهي بجمياع أنواعهاا، إلاى جاناب الساعي

حاام إلااى لصاادير منتجالاا  المختل ااة إلااى الخااارج ل

وبلغاااااام التفل ااااااة ". صاااااانع فااااااي مصاااااار" ااااااعار 

.مليو  جني 200اإلجمالية للمشرو  نحو 

ااااااحا إلاااااى جاناااااب مشااااارو  مجماااااع الصاااااناعات 

ي الصااغيرة بجناااوب الرساااوة الااحي لااات لن ياااحم فااا

ألااف متاار مربااع، 181، علااى مساااحة 2019ديساامبر 

ها وذلااك فاااي إطاااار اسااتراليجية متفاملاااة و اااعت

لتعزياااااااااز التنمياااااااااة " التجااااااااارة والصاااااااااناعة"وزارة 

 مار الصاااناعية بمصااار، و لاااع بيئاااة جاذباااة ل سااات

الصاااناعي مااا   ااا   إنشااااء مجمعاااات صاااناعية 

. على مستوى الجمهورية
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وفااااااي  ااااااوء لن يااااااح المشااااااروعات الصااااااناعية، 

ارات لت إنشاء مصنع بيراميدز إلنتاج إطارات ساي

د فاي النقج بالمندقاة الصاناعية جناوب بورساعي

، ويدعاااادن ا و  ماااا  نوعاااا  فااااي مصاااار، 2020مااااايو 

ألف متر مربع، وقاد بلغام 75ويدقام على مساحة 

. مليارات جني 3لفل ت  اإلجمالية حوالي 

وفااي إطااار سااعي الدولااة المصاارية لتااوفير فاار 

عماااااج ودعااااات الصاااااادرات المصااااارية مااااا   ااااا   

التصاااادير لاااادو  الخلاااايج و اااار  آساااايا وأوروبااااا 

وإفريقياااا، لااات إنشااااء عااادة مشاااروعات إ اااافية، 

والتاااااي لتم اااااج فاااااي إنشااااااء مصااااانع بورساااااعيد 

مليااو  700أفيناا بتفل اة –للصاناعات الفهربا ياة 

فل اة جني ، ومصنع بورسعيد ساتار لألساماك بت

البورساااااااعيديةملياااااااو  جنيااااااا ، والشاااااااركة 400

.مليو  جني 500للصناعات الغحا ية بتفل ة 

وبجاناب ااااحا، لاااات إصاااادار العديااااد م  القااارارات

ظااااة، المتعلقاااة بالتنميااااة الصااااناعية فااااي المحاف

:وم  بينها اآللي

بورسااااااعيد للغااااااز  "زيااااااادة رأس مااااااا   ااااااركة 

آ   جنيااااااااا  ليصااااااااابح103.4مااااااااا  " والنسااااااااايج

مليااااو  جنياااا ، بموجااااب قاااارارات الشااااركات 17.8

.2018لسنة 27القابضة رقت 

زيااااااادة رأس مااااااا   ااااااركة بورسااااااعيد لتصاااااادير 

ملياااااو  جنيااااا  بااااادل ا مااااا 50ا قداااااا  ليصااااابح 

مليو  جني ، وذلك بموجاب قارارات الشاركات20

.2018لسنة 44القابضة رقت 

وما  المخداال فاي اااحا السايا ، إقامااة مندقااة 

، 2030اقتصادية، لنتهي المرحلة ا ولى منها عام 

مناااطع 3، إلااى جانااب إنشاااء 2050وال انيااة عااام 

لوجساااتية، بمسااااحات إجمالياااة لصاااج إلاااى نحاااو

.كيلومتر ا مربع ا24



36|محافظة بورسعيد  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

وعليااااااا ، فقاااااااد بلاااااااس إجماااااااالي عااااااادد العااااااااملي  

ألاااف 52.7بالمنشاااآت الصاااناعية المدساااجلة نحاااو 

، اااحا ولتميااز المحافظاااة 2020عامااج  اا   عاااام 

هااااا بف ااااااارة المناطااااااع الصناعيااااااة بهاااااا، فيوجااااد ب

ألااااف 25مناااااطع صااااناعية، بإجمااااالي مساااااحة 8

، حياااث لعتبااار المنااااطع 2021فااادا  بحلاااو  عاااام 

تاي الصناعية م  أات المشروعات ا قتصاادية ال

هاد  لتبنااا الدولة في المحافظات المختل اة  ب

ك لداااوير قداااا  الصاااناعة والتجاااارة، إذ لعتبااار للااا

ة المناااطع إحاادى ساابج اسااتيعاب ا ياادي العاملاا

شااء م  مختلف مستويالها، باإل اافة إلاى أ  إن

للااك المناااطع يساااعد علااى زيااادة ا سااات مارات

ئااااااة فااااااي الدولااااااة ولااااااوفير البنيااااااة التحتيااااااة والبي

فما  المناسبة للمست مر إلقامة مشاروعال ، ول

ة ا اميااة الفباارى لهااا فااي أنهااا لخ ااف ماا  نسااب

ى البدالااة فااي المجتمااع، ولقلااج ماا  الضااغل علاا

المااااد  بحيااااث أنهااااا لقلااااج التلااااوث والضو اااااء 

.بدا لها

دولااة، ونتيجااة لتلااك الجهااود المبحولااة ماا  قِب ااج ال

 اهدت محافظاة بورساعيد زياادة ملحوظاة فاي 

عاااااادد المنشااااااآت الصااااااناعية المدسااااااجلة، حيااااااث 

2020منشااااانة صاااااناعية عاااااام 574وصااااالم إلاااااى 

.  2014منشنة صناعية عام 363مقارنة با 

363

574

2014 2020

 جمالي عدد المنشآت الصناعية 

سجلة خالل عامي  2020و2014الم 

(منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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 ااهدت مصاار  اا   العقاادي  الما اايي  ط اارة 

ج كبياارة فااي اسااتزرا  أسااماك الميااام العحبااة م اا

ي أسااماك البلدااي، فااي حااي  أ  ا سااتزرا  البحاار

زرا  لت ين اح ا لجاام ن سا  الاحي حظاي با  ا سات

بالمياااااام العحباااااة، إ  أ  الحاجاااااة إلاااااى ا ساااااتزرا  

البحااااري لباااادو  ااااديدة ومدلوبااااة بدرجااااة كبياااارة

 سااباب عاادة منهااا انحسااار الميااام العحبااة فااي 

مصااار، وقصاااراا علاااى أنشااادة الاااري فقااال دو  

ة اساتخدامها فااي الماازار  الساامفية، وثبااات حصاا

مصااار مااا  مياااام نهااار النياااج وماااا لهاااا مااا  أبعااااد 

.استراليجية لتعلع با م  الما ي المصري

سمفي ل ستزرا  ال" ال يروز"وعلي ، يدعدن مشرو  

بمندقاااااااة  ااااااار  بورساااااااعيد، أكبااااااار مشااااااارو  

لات ل ستزرا  السمفي بالشار  ا وسال، والاحي

، واااو 2021افتتاااح المرحلااة ا ولااى مناا  فااي يناااير 

أحااد مشااروعات لنميااة مندقااة قناااة السااويو 

ألاف فادا  لقريب اا، 26وسيناء، يدقام علاى مسااحة 

كيلاااااومتر ا بمحااااااذاة سااااااحج البحااااار 17بمواجهاااااة 

  كيلااومترات  اار  بورسااعيد، ويتفااو10وعمااع 

آ   حااااو  5.9ماااا  ماااازار  ساااامفية بإجمااااالي 

ل سااااااااااااتزرا  الساااااااااااامفي، ولبلااااااااااااس مساااااااااااااحة 

فدا ، بداقاة إنتاجياة لخدام1.2الحو  الواحد 

.ألف ط  سنويًّا م  ا سماك والجمبري13

حااااري، أماااا بالنساااابة لبحياااارات ال ياااروز للصاااايد الب

آ   فاادا  لقريب ااا  10فهااي مدقامااة علااى مساااحة 

احةحيااث لدقااام بحياارة ال يااروز الشاارقية علااى مساا

احةفاادان ا، وبحياارة ال يااروز الغربيااة علااى مساا425

آ   فاادا ، وأحااوا  لرساايب علااى مساااحة 5.8

و  آ   فدا ، فضل ا ع  حو  للسا   بدا3.6

سااا   6متاار ا، يسااع لعاادد 80متاار ا وعاار  120

.متر ا30صيد أطوا  حتى 

ويضااااات المشااااارو  مندقاااااة لوجساااااتية لخدماااااة 

ا ق اااااااا  السااااااامفية الموجاااااااودة فاااااااي البحااااااار 

باك المتوسل، ولتفو  ما  سااحة لغسايج الشا

ط ، وث جاات لخازي  100ومخاز  العلف بداقة 

.طن ا50بداقة 

الزراعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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اااااحا باإل ااااافة إلااااى مندقااااة إداريااااة وصااااناعية، 

وصاااااااااالة لل ااااااااارز والتعبئاااااااااة بداقاااااااااة إنتاجياااااااااة

ى أطنااا  أسااماك وجمبااري يوميًّااا، باإل ااافة إلاا8

طن اااااا يوميًّاااااا40مصااااانع للااااا لج بداقاااااة إنتاجياااااة 

آ   طاااا  6مخاااااز  علااااف بداقااااة لخزينيااااة 6و

كماااا لااات إنشااااء معاماااج بح ياااة للح اااا  . أعااا  

علااى ا مااا  الحيااوي للمزرعاااة ماا   اا   فحااا  

مة جاودة الميااام والتربااة، وصا حية العلااف، وساا 

.صحة ا سماك

لاااات لقااااف إنجااااازات الدولااااة المصاااارية عنااااد اااااحا 

املة فحسب، فما  مندلاع لحقياع التنمياة الشا

والمسااااتدامة، وسااااد ال جااااوة بااااي  ا سااااته ك 

ت واإلنتاج، أولم الدولة أامية قصوى لمشاروعا

ا ساااااااتزرا  السااااااامفي بمحافظاااااااة بورساااااااعيد، 

وو اااااعم الدولاااااة اساااااتراليجية لتنمياااااة ال اااااروة

السااااااامفية  بهاااااااد  لاااااااوفير الغاااااااحاء الم  ااااااات 

للمااااااواطني ، ولحقيااااااع ا كت اااااااء الااااااحالي مااااااا  

، أطلقاام المحافظااة 2021ا سااماك، ف ااي يناااير 

علىمشرو  ا ستزرا  السمفي بم لث الديبة،

حج أفدنة لقريب ا، وذلك بمحاذاة سا204مساحة 

كيلااااااومتر ا غاااااارب مدينااااااة 14.2البحاااااار بمواجهااااااة 

متااار فاااي مندقاااة الديباااة، 600بورساااعيد، بعماااع 

حو  اااااا ل ساااااتزرا  72ويتفاااااو  المشااااارو  مااااا  

ة السااامفي مخصصاااة  ساااتزرا  الجمباااري بداقااا

مخااز  علاف بداقااة 4طن اا سانوي ا، و250إنتاجياة 

ة طاا ، وصااالة ال اارز والتعبئااة بداقاا100لخزينيااة 

.أطنا  م  ا سماك والجمبري يوميًّا5إنتاجية 

ع الصااال ا بمااا ساابع، انتهاام المحافظااة ماا  و اا

وسال، ق ص ا ل ستزرا  السمفي باالبحر المت50

ي بمندقاااة  اااار  الت ريعاااة ببورسااااعيد، بإجمااااال

طن اا فااي الادورة الواحاادة، فااي 1250طاقاة إنتاجيااة 

واااو مااا يو ااح ا اميااة الموجهااة . 2017نااوفمبر 

ن افال  م  قِب ج الدولة فاي سابيج لاوفير الادعت ب

ماام ل ستزرا  السمفي وذلك باالتزام  ماع ا ات

.باستص ح ا را ي الزراعية

كمااا أناا  جااارِ ا نتهاااء ماا  لدهياار ولفريااك ورفااع

.ك اءة بحيرة المنزلة
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وفاااااي إطاااااار ااتماااااام الدولاااااة المصااااارية بتقاااااديت 

المشاااااروعات الخدمياااااة المتفاملاااااة بمحافظاااااة 

دة، بورسااعيد، لاات افتتاااح ساااو  ا سااماك الجدياا

، بجااااوار السااااج  العمااااومي فااااي 2019فااااي يناااااير 

ندااااا  حااااي العاااارب، أحااااد أقاااادم ا حياااااء وساااال 

.محافظة بورسعيد

يدقااااام سااااو  ا سااااماك الجديااااد، علااااى مساااااحة

أفدناة، فيماا يقاع 4.7ألف متر مربع، أي نحو 20.7

المبناااااى اإلداري علاااااى مسااااااحة مسااااادحة لبلاااااس

.متر ا مربع ا لقريب ا760

ة ونتيجاااة لتلاااك الجهاااود المبحولاااة، وصااالم كميااا

إنتااااااااج ا ساااااااماك مااااااا  المصاااااااايد الدبيعياااااااة 

إلااى 2019وا سااتزرا  الساامفي بالمحافظااة عااام 

.ألف ط 199.7

را ااااي وفيمااااا يتعلااااع باإلنتاااااج النبااااالي، لدعاااادن ا 

الزراعياااااااااة بالمحافظاااااااااة أرا ِ جديااااااااادة لحااااااااام 

حة ا ستصااا ح وبااادء ا ساااتزرا ، ولبلاااس المساااا

2021المنزرعاااة بالمحافظاااة حتاااى  اااهر ماااارس 

ألف فدا ، ونظر ا لحداثاة المحاور الزراعاي60نحو 

ع كنحد المحااور فاي التنمياة بالمحافظاة، لات و ا

ى عاااام اسااتراليجية التنمياااة ل ساات ادة منهاااا حتاا

  ، والتي روعي فيها احتياجات المحافظة م2030

ي لنااو  المحاصاايج المناساابة مااع طبيعااة ا را اا

ت الجديدة ومنها زراعة ا رز وبنجر السافر  حياث لا

لحقيااااااع ا كت اااااااء الااااااحالي ماااااا  محصااااااو  ا رز 

ماااا  ا كت اااااء % 86بالمحافظااااة ولحقيااااع نحااااو 

.الحالي م  محصو  القمح

171.4
إجماااالي كمياااة إنتااااج ا ساااماك مااا  

.2019ا ستزرا  السمفي عام 

ألددددددددددددددددف 

 دددددددددددددددددن
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ها أحد أما اإلنتاج الحيواني، لتميز المحافظة بفون

ت أااات المحافظااات فااي اإلنتاااج الحيااواني  حيااث لاا

فااادان ا مااا  وزارة الزراعاااة 350لخصاااي  مسااااحة 

ع واستصاا ح ا را ااي للمحافظااة  اار  الدرياا

ا اية الدا ري  إلنشاء مندقة مجمَّعة لتربياة الم

فااي نقلااة حضااارية ماا  نوعهااا، ولاات إنشاااااء نحاااااو

باادأ ألااف حظياارة لتربيااة الما ااية بمساااحات ل1.2

ألاف متار مرباع، ولات 1.2متر ا مربع ا وحتى 150م  

نقاااج جمياااع الحظاااا ر التاااي لااات حصاااراا إلاااى للاااك

المندقاااة بعاااد لاااوفير جمياااع الخااادمات، ولجهياااز 

المندقة بفافة المرافع، وعماج لخدايل يهاد 

إلاااى إنشااااء مجتماااع جديااااد فاااي ااااحم المندقااااة 

الجدياد، جااء ااحا القاابوطيوالمعروفة بمندقاة

فاااااي  اااااوء ااتماااااام الدولاااااة باإلنتااااااج الحياااااواني 

 اج والعمج على لوفير كافاة سابج الادعت م لا  م

اإلنتاااااج الساااامفي وا سااااتزرا  الزراعااااي، كااااونهت 

ادية يم لو  دعامة أساسية نحو التنمياة ا قتصا

.الشاملة

ونتيجااااااة لتلااااااك الجهااااااود المبحولااااااة ماااااا  قِب ااااااج 

الدولااااة، فقااااد بلااااس إجمااااالي المساااااحة المنزرعااااة 

ألاااااف فااااادا ، 65.7إلاااااى 2020بالمحافظاااااة عاااااام 

.2014ألف فدا  عام 63.4مقابج 

63.4
65.7

2014 2020

روعة خالل عامي   جمالي المساحة المز

2020و2014

(ألف فدان)

.وزارة الزراعة واستص ح ا را ي: المصدر
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ام حظااي قدااا  البتاارو  وال ااروة المعدنيااة بااتماا

ع كبيااار مااا  قِب اااج الدولاااة  ااا   السااانوات الساااب

الما اااية، فاااي مختلاااف محافظاااات الجمهورياااة، 

ومااا  بينهاااا محافظاااة بورساااعيد التاااي  اااهدت 

العدياااااد مااااا  المشاااااروعات التنموياااااة فاااااي ااااااحا 

: المجا  م  بينها

ياحم مشرو  لنمياة حقاو  دنايو وكاروا ، لات لن 

  بهد  زيادة الداقاة اإلنتاجياة إلاى2015في مايو 

ملياااو  قااادم مفعاااب غااااز فاااي الياااوم، 270حاااوالي 

ة آباار بحرياة، بتفل ا5وذلك م      ح ر وإكما  

.مليو  دو ر578لصج إلى نحو 

" معالجاة الغااز الدبيعاي"مشرو  لدوير محدة 

، 2016غاااارب بورسااااعيد، لاااات لن يااااحم فااااي أبريااااج 

حداة ويستهد  زيادة الداقة ا ساتيعابية بالم

مليااااااو  قاااااادم مفعااااااب 625لتصااااااج إلااااااى نحااااااو 

غااااااز طبيعاااااي فاااااي الياااااوم أو اإلنتااااااج بمعاااااد ت 

. مليو  قدم مفعب غاز طبيعي في اليوم720

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"
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ياااانلي ذلااااك ماااا   اااا   لركيااااب ولشااااغيج وحاااادة 

 ااااااواغل جدياااااادة، و ااااااعلة جدياااااادة بمصاااااانع 

.مليو  دو ر260بورسعيد بتفل ة لبلس 

ر وفاي اااحا الساايا ، لاات لن ياح مشاارو  حقااج ظهاا

، ويدعااااادن ااااااحا 2018للغااااااز الدبيعاااااي، فاااااي ينااااااير 

المشرو  م  أات مشروعات لنمية حقو  الغااز 

ا  للغااز الدبيعي  حيث لت لصاني   كانكبر اكتشا

باااااااالبحر المتوسااااااال، كماااااااا يدعتبااااااار مااااااا  أكبااااااار 

ظر ا ا كتشافات على المستوى العالمي  وذلك ن

او  لسااا  مساااحة الحقااااج التاااي لصااااااج إلااى نحااااا

ى كيلاومتر مربااع، ويصااج أقصاى عمااع فياا  إلاا100

ي آ   متاار، ويبلاااس احتيااااطي الغاااز المدقااادَّر فااا4.1

لريليو  قدم مفعب مما يدعاد 30الحقج حوالي 

.مليارات برميج م  المفافئ الن دي5.5حوالي 

ن يااح ، لاات ل"حااابي"مشاارو  ناقلااة الاان ل المصاارية 

" ركاونف"، ولعتبار الناقلاة 2019المشرو  في يونيو 

ولااة لنقااج المااواد البتروليااة بمختلااف أنواعاا  بحم

وقااد لاات لصااميت . آ   طاا 3.5لصاج إلااى حااوالي 

بة ولن ياااح ااااحم الناقلاااة بساااواعد مصااارية، بنسااا

بة كما أنها مصنوعة بخامات مصارية بنسا% 100

.فيما عدا ماكينات التشغيج% 90

رو  عاا وة علااى ذلااك، يااتت التخداايل لتن يااح مشاا

دمياااااط قددااااار/  اااال الغااااااز الدبيعااااي الجمياااااج 

بوصاااة الماااار بمحاااافظتي بورساااعيد ودميااااط،2

نية وذلك بموجب قرار وزير البترو  وال روة المعد

، ا ماار الااحي ماا   اانن  أ  2016لساانة 1574رقاات 

يدسااااااهت فااااااي لعزيااااااز قدااااااا  البتاااااارو  وال ااااااروة 

.المعدنية

وعلاااى ااااحا النحاااو،  اااهدت المحافظاااة ارل اع اااا 

ز ملحوظ ااا فااي عاادد الساايارات التااي لعمااج بالغااا

ألاف سايارة 12.8الدبيعي  حيث ازداد عدداا ما  

، كماااا 2020ألاااف سااايارة عاااام 17.9إلاااى 2014عاااام 

عاي ارل ع عدد المشتركي  في  دماة الغااز الدبي

فاي مقاباج 2020ألف وحادة سافنية عاام 186إلى 

.2014ألف وحدة سفنية عام 152.4
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لقااااع محافظااااة بورسااااعيد علااااى  اااااطئ البحاااار 

لخ بااة المتوساال، ولتمتااع بالدبيعااة الساااحلية ا

.عالتحيث لتميز بنجمج المناظر الدبيعية في ال

ة كمااااا لتمتااااع المحافظااااة بالمقومااااات السااااياحي

نياااة، السااياحة ال قافياااة، والدي: والدبيعيااة، منهاااا

والترفيهيااة، حيااث لضاات المحافظااة العديااد ماا 

المعااااالت السااااياحية منهااااا المتاااااحف والماااازارات 

التاريخياااااة م اااااج مبناااااى ايئاااااة قنااااااة الساااااويو، 

اد، ، والمسااجد العباسااي، و اااحية بورفااؤوال رمااا

وكنيسااااااة سااااااانم أوجينااااااي، وفنااااااار بورسااااااعيد، 

.والمتحاااف الحرباااي، ومتحاااف بورساااعيد القاااومي

وفاااي ااااحا الصااادد، لااات لساااجيج كنيساااة ساااانم

، فاااي عاااداد اآلثاااار 2015أوجيناااي بالمحافظاااة عاااام 

.القبدية

كماااااا لااااات افتتااااااح جاااااامع العباساااااي بمحافظاااااة 

، بعد ا نتهاء 2018بورسعيد في أغسدو عام 

و م  أعما  لرميم  وإحيا ا ، والتاي بادأت فاي مااي

لة ، ليدشااافج باااحلك جهاااد ا جدياااد ا فاااي سلسااا2017

الجهااااود التااااي  ااااهدلها المحافظااااة  لتنشاااايل 

.السياحة والح ا  على المعالت ا ثرية بها

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"

يدعااادن المساااجد واحاااد ا مااا  أاااات وأقااادم المعاااالت 

يت ا ثريااة لمدينااة بورسااعيد، و اا   أعمااا  التاارم

كشااااف المرممااااو  عاااا  العديااااد ماااا  الز ااااار  

، وا بياات النبالية، والهندسية، والفتابات القرآنية

الشاااااعرية أعلاااااى أعتااااااب الشااااابابيك والجااااادرا  

الدا لياااة للمساااجد، والتاااي ا ت ااام لحااام أعماااا 

عااداد التدااوير التااي ن ااحت باا  قبااج لسااجيل  فااي

.2006اآلثار اإلس مية والقبدية عام 

ة لبلس ، بتفل "حديقة فريا "احا فضل ا ع  لدوير 

يًّاااا ملياااو  جنيااا ، باعتبارااااا مشاااروع ا لرفيه48.5

يضااااات مسااااااحات  ضاااااراء، وزااااااور ا، وجاااااداريات 

لمقتد ااااات ماااا  لااااااري  بورسااااعيد، ومساااااجد ا، 

.ومسرح ا على الدراز ا ندلسي

ة واند ق ا م  أامية و ع بورسعيد على  ريد

افظة، السياحة، لت لدوير القرى السياحية بالمح

:والتي لمحور أبرزاا في

عماج واي قرياة ساياحية ل: السياحية" إيف "قرية 

.بمستوى عا ت، لتقديت  دمة فندقية كاملة
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إحاادى القاارى السااياحية ": بورفااؤادالنااا "مجمااع 

احية التي لت إعادة طرحها لتحويلها إلى قرياة ساي

.بمستوى عا ت لتقديت  دمة فندقية كاملة

ا قرياااة ساااياحية لااات إعاااادة افتتاحهااا": بالماااا"قرياااة 

ية إلااى قريااة سااياحمصااي يةولحويلهااا ماا  قريااة 

.مليو  جني 16بمستوى عا ت، بتفل ة لبلس 

ما  في سايا ت مدتصاجت، أطلقام المحافظاة عادد ا

:المشروعات السياحية، لم ج أبرزاا في

لااس، بتفل ااة لب"بورلااو سااعيد"إطاا   مشاارو  ▪

ي مليااارات جنيااا ، واااو بم اباااة نشاااط فنااادق3

، ومااو  لجاااري يقاادم  اادمات فندقيااة متفاملااة

وياااوفر فااار  عماااج للشاااباب، والاااحي أساااهت 

بدورم في حدوث ط ارة ملحوظاة فاي القداا  

.السياحي

، بتفل اااااة لبلاااااس "باااااايلااااااور"إطااااا   مشااااارو  ▪

ج مليارات جني ، وااو منتجاع ساياحي متفاما5

باا  مناااطع لرفيهيااة، ومااو  لجاااري، ومدرسااة

، ومنااااااااطعوكافيهااااااااتدولياااااااة، ومدااااااااعت، 

ة، سااياحية، ومناااطع ريا ااية، ووحاادات ساافني

.فرصة عمج2000ويوفر نحو 

ماا  جانااب آ اار،  ااهدت المحافظااة العديااد ماا  

: هااال عاليات وا نشدة في احا المجا  ما  بين

ت لنظايت معاار  للصااور ال ولوغرافياة لحاام اساا

، فاااااي قصااااار ثقافاااااة 2018فاااااي ينااااااير " 2عدساااااة "

ياة بورسعيد، وقد  ت المعر  صاور ا فولوغراف

  لمقتنيااااات المتحااااف وقاعالاااا  التقدهااااا فنااااانو

يااار ا مصاااريو   فقاااد  قاااى المعااار  اساااتقبال ا كب

ساااواء مااا  المشااااركي  أو مااا  الزا اااري ، وكانااام 

  ااحم ااي المارة ال انياة التاي يدعقاد بهاا المعاار 

بمتحاف 2017حيث أقيت  و  مرة في أكتوبر عاام 

 ال ااة ال اا  اإلساا مي بالقاااارة، ثاات أدقاايت للماارة ال

.، بالمتحف ن س 2018في أبريج 

فناااد  10 تام اا، لضات محافظاة بورساعيد نحااااو 

غرفااااااة حتااااااى 829ثابتااااااة وقاااااارى سااااااياحية بهااااااا 

.2020عام 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

علدى االسدتثمار ت عد التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملة  والتي تنطوي

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

.وتعزيز الموا نةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

255
لفل ااااااة أعمااااااا  إنشاااااااء المدينااااااة الريا ااااااية 

.ببورسعيد
عاااااااادد البداقااااااااات التموينيااااااااة بالمحافظااااااااة 

.2020عام 

ألددددددددددددددددف170.1

بطاقددددددددة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

160.4
لفل اااااة إنشااااااء ولداااااوير ورفاااااع ك ااااااءة عااااادد

.محاكت بالمحافظة3

مراكاااااز للخااااادمات 4عااااادد المسااااات يدي  مااااا  
ا التموينياااااة بالمحافظاااااة والتاااااي لااااات إنشااااااأا

.مليو  جني 5بتفل ة 

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددف461

مددددددددددددددددددددددددوا ن

328
يااااة إجمااااالي لفل ااااة اسااااتفما  القريااااة ا وليمب

.2020للمرحلتي  ا ولى وال انية عام 
وفياع إجمالي عدد الفنا و التي لات لقنينهاا ول

.2021أو اعها حتى أبريج 

كنيسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة11

ومبندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى

مليددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددون

جنيدددددددددددددد 



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة بورسعيد  | 49

ية االهتمةةام بت ةةوير البنيةةة األساسةةفااي إطااار 

فاااااااي مختلاااااااف مراكاااااااز الشةةةةةةةبابية والرياضةةةةةةةية 

يا  المحافظة  اصة فاي السانوات ا  يارة، ولوج

كج الدعت والماوارد ما  أجاج لاوفير مراكاز  اباب

فااي عاادد ماا  القاارى المحرومااة لخدمااة  اابابها، 

وفي إطار جهاود الدولاة المصارية لادعت الشاباب

. الحي  ات ركيزة المجتمع

لمتلاااااااك محافظاااااااة بورساااااااعيد العدياااااااد مااااااا  

ات المقومات التي لؤالها للصدارة باي  محافظا

الجمهوريااة فااي العديااد ماا  المجااا ت   ساايما 

الريا اااااة  حياااااث أولااااام الدولاااااة ااتمام اااااا كبيااااار ا 

بااااالناء والشااااباب فااااي اااااحا المجااااا ، ويوجااااد 

لم بالمحافظة العديد م  النوادي الريا ية وصا

م نادي ا، و ير دليج علي ااتما53إلى 2021في عام 

ة الدولااااة بالريا ااااة بالمحافظااااة، إنشاااااء المديناااا

، التاي لدسااهت فاي إنشاااء2018الريا اية فاي يناااير 

ا ااية جيااج جديااد قااوي البنيااة، ولدعاادن المدينااة الري

أكباااااااار صاااااااارح ريا ااااااااي لرفيهااااااااي بالمحافظااااااااة، 

بنحاو ألف متر مربع، بتفل ة لدقدر76على مساحة 

  مليو  جني ، وقد ا اتملم علاى العدياد ما255

ة، الم عااب الخاصااة با لعاااب الجماعيااة وال ردياا

ى وناااادت اجتمااااعي ومااا مت لألط اااا ، باإل اااافة إلااا

بعااااااااااااض الخاااااااااااادمات ا  اااااااااااارى كالمداااااااااااااعت 

ب ، ومااادارس للتااادريب علاااى ا لعااااوالفافتيرياااات

.ال ردية المختل ة

ولاااات لتوقااااف جهااااود الدولااااة علااااى ذلااااك، بااااج لاااات 

القريااااااة "اسااااااتفما  أعمااااااا  المجمااااااع الريا ااااااي 

، ما  أجاج المسااامة فاي 2015فاي عاام " ا ولمبية

لنمياااااااة المنشاااااااآت الريا اااااااية  وذلاااااااك ليشااااااامج 

ل ة المشرو  مجمع م عب الهوكي بملحقال ، بتف

انياة، ملياو  جنيا  للمارحلتي  ا ولاى وال 328بلغم 

. 2020ولت ا نتهاء م  لن يحم عام 

والبااااع ذلااااك إنشاااااء نااااادت اجتماااااعي ريا ااااي لرعايااااة 

ا عضاااااء العاااااملي  والريا اااايي  ماااا  المعاااااقي  

" نااااادي الحريااااة للمعاااااقي "حركيًّااااا لحاااام مدساااامى 

.آ   متر مربع3.8بمساحة 

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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2831رقااات يااانلي ذلاااك بموجاااب قااارار ر ااايو الاااوزراء

2، بتخصاااااي  قدعاااااة ا ر  رقااااات 2015لسااااانة 

ح الفا ناااة بمندقاااة الناااوادي غااارب بورساااعيد لصاااال

.مديرية الشباب والريا ة

، 2016لساانة 694كمااا جاااء قاارار ر اايو الااوزراء رقاات 

ناادي إلقامة نادت اجتماعي ثقاافي لرفيهاي  عضااء ال

3021المصاااري، بتعاااديج بعاااض أحفاااام القااارار رقااات 

  وذلاااااااك بتخصاااااااي  قدعاااااااة أر  2015لسااااااانة 

آ   متاااااار مربااااااع لصااااااالح مديريااااااة 3.6بمساااااااحة 

.الشباب والريا ة بمحافظة بورسعيد

، اساااااتردت محافظاااااة بورساااااعيد 2019وفاااااي عاااااام 

افة مفانتها كإحدى الماد  الر يساة بمصار  ستضا

ماا  البدااو ت الريا ااية والقاريااة بعااد غياااب  ك اار

يات عشر سنوات، وذلك بعد ا تياراا لتنظيت فعال

م لتفاااو  ااااح" بدولاااة البحااار المتوسااال لفااارة الياااد"

" مبدولااة إفريقيااا لفاارة القااد"البدولااة وماا  بعااداا 

. عيدفرصاة ذابيااة لتسااويع الوجاا  الريا ااي لبورساا

عيد و    ذلك، لت فتح باب التدو  لشباب بورس

للعمااج فااي اللجااا  النوعيااة، ولاانايلهت ماا   اا   

دورات لدريبيااااة، للمشاااااركة فااااي اااااحم المناساااابة،

لي اااااتح بااااااب المشاااااااركة لقداااااا  الشاااااباب ماااااا  

ساانة، بعااد أ  كااا  35حتااى 18الجنسااي  ماا  ساا  

.سنة25المجا  م توح ا للشباب فو  س  

فاااي ااااحا السااايا  يعاااد ا اتماااام بملاااف الشاااباب 

  والريا اااة، مل  اااا مهمًّاااا للدولاااة وذلاااك لماااا يم لااا

و الشااباب فااي المجتمااع ودورااات ال عَّااا  فااي النماا

ز  نهات اات عصااب الدولاة، و اصاة مصاار التاي لمتااا

بقاعاااااادلها الشاااااابابية القويااااااة، والااااااحي  يم لااااااو  

.ا ند قة نحو المستقج

ومااااؤ ر ا، جاااااءت استضااااافة محافظااااة بورسااااعيد

بدولااااة الجمهوريااااة للشااااركات فااااي نسااااختها"لااااا 

، والتااااي لحمااااج اساااات المبااااادرة 2021عااااام " 54الااااا 

يشاارك بالمديناة الريا اية، ل" حياة كريمة"الر اسية 

ألاااف ريا اااي مااا  العااااملي  15فاااي البدولاااة نحاااو 

 اااااركة يتنافساااااو  فاااااي مجموعاااااة مااااا  168فاااااي 

.ا لعاب الريا ية



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة بورسعيد  | 51

رات كا  لمحافظة بورسعيد حلٌّ وافر م  المباد

التااااي لسااااهت فااااي لحسااااي  اإلطااااار المعيشااااي 

للماااواط   وذلاااك لتحساااي  مساااتوى الخااادمات 

المقدمااة للماااواطني ، فقاااد لااات إطااا   مباااادرات 

مركاز ، والتاي أطلقهاا ال"نتضام  لنتفاماج"برنامج 

التفنولاااااوجي لخدماااااة الماااااواطني  باااااديوا  عاااااام 

محافظااااااة بورسااااااعيد، بالتعاااااااو  مااااااع مديريااااااة 

ة الشؤو  الصحية فاي بورساعيد، واإلدارة العاما

.للموارد البشرية

وياااانلي ذلااااك فااااي إطااااار سااااعي الدولااااة المصاااارية 

لتحسااي  الخاادمات المقدمااة للمااواطني ، وعلااى

" ابيةبيئة صحية وإيج"غرار ذلك، لت إط   مبادرة 

، "ملياااااااو  صاااااااحة100"المنب قاااااااة مااااااا  مباااااااادرة 

بالتعاااااااااو  مااااااااع مديريااااااااة الشااااااااؤو  الصااااااااحية 

لوجاد ببورسعيد، ولتفو  المبادرة م  فر  طبية

زمنة في المركز التفنولوجي، ل ح  ا مرا  الم

للماااااواطني  والوافااااادي  للمركاااااز مااااا  ماااااوظ ي 

الااااديوا  العااااام، وكااااحلك لقااااديت مجموعااااة ماااا  

.الندوات والمحا رات الت قي ية الصحية

وقااد ساابع للمركااز إطاا   العديااد ماا  المبااادرات

التاااي لهاااد  أيض اااا إلاااى  دماااة ور ااااء وساااعادة 

ا إحن"ومبادرة " اليوماليوم "المواط  منها مبادرة 

، وبنااااء  علاااى "سااااعة24 دماااة "، ومباااادرة "معااااك

ماااا   اااا   -ذلااااك، حققاااام محافظااااة بورسااااعيد 

نسااااب إنجاااااز متمياااازة فااااي-المركااااز التفنولااااوجي

سااارعة اساااتقبا   ااافاوى وطلباااات الماااواطني 

.على مستوى الجمهورية

ة وجااااادير بالاااااحكر أ َّ المراكاااااز التفنولوجياااااة لخدمااااا

الماااواطني  ببورساااعيد  اااهدت أعماااا  لداااوير 

و  ورفع ك اءة على أعلى مستوى فاي إطاار التحا

ة، الرقمااي والتفنولااوجي الااحي لشااهدم المحافظاا

بماااااا يساااااهت فاااااي رفاااااع ك ااااااءة ا داء، وسااااارعة 

التواصاااااج ماااااع الماااااواطني ، والتيساااااير علااااايهت، 

ناد فضل ا عا  لاوفير كاج سابج الراحاة للماواط  ع

للقااااي الخدمااااة، وعلياااا  لاااات لدااااوير مبنااااى ديااااوا  

، بإنشاااااء مراكااااز  اااادمات 2019المديريااااة، فااااي عااااام 

اجتماعيااااة وفق ااااا للنمااااوذج الموحااااد للااااوزارة علااااى 

.متر ا مربع ا250مساحة 

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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إنشااااااء دار الضااااايافة للاااااحكور بمراكاااااز الخااااادمات 

ا جتماعيااااااااة، لتقااااااااديت الخاااااااادمات ا جتماعيااااااااة 

ألااااف جنياااا ، ولاااات 913للجمهااااور، بتفل ااااة قاااادراا 

ميااة إنشاااء مركااز لنميااة الماارأة بجمعيااة ناصاار لتن

، ليااتمف  المشاارو  2019المجتمااع المحلااي عااام 

مااا  لنمياااة المااارأة الري ياااة، كماااا   ااامج الناااادي،

وذلااااااك لرفااااااع المسااااااتوى المعيشااااااي لألساااااارة 

المصااارية، مماااا ياااوفر معاااايير الحماياااة وا مااااا  

.ا جتماعي لهت

د كمااا لاات إنشاااء نااادي نسااا ي بجمعيااة بااور فااؤا

، بتفل ااااة 2018لرعايااااة ا ساااارة والد ولااااة عااااام 

.مليو  جني 50بلغم 

عي، وفى  وء ا اتمام بملاف التضاام  ا جتماا

في محافظات مصار، جااءت محافظاة بورساعيد 

 ااام  أولاااى المحافظاااات لتاااوفير جمياااع سااابج 

وفير  التضاام  والحياااة الفريماة بهااا، فضال ا عاا  لاا

ياااة ولحقياااع كراماااة اإلنساااا ، والتنمياااة المجتمع

ار بمختلاااف جوانبهاااا، فضااال ا عااا  الحاااد مااا  انتشااا

ج ال قاار، وا ماارا ، باإل ااافة إلااى لعزيااز التواصاا

.بي  مختلف ال ئات المجتمعية

دولااة ونتيجااة لتلااك الجهااود المبحولااة ماا  قِب ااج ال

في قدا  التضاام  ا جتمااعي، فقاد وصاج عادد

وحااادة 37الوحااادات ا جتماعياااة بالمحافظاااة إلاااى 

، ووصاااااج عااااادد دور الحضاااااانات إلاااااى2020عاااااام 

ألاف ط اج، 1.5حضانة، بإجمالي عدد أط ا  106

واااو مااا يعفااو الاادعت المقاادم ماا  قِب ااج الدولااة 

ير فااااي ساااابيج ا رلقاااااء بساااابج المعيشااااة ولااااوف

الحياااة الفريمااة والعمااج علااى رفااع ك اااءة رفااااة

.المواط  المصري

كمااا وصااج عاادد مساات يدي الضااما  ا جتماااعي

ألااااف مساااات يد 1.7إلااااى 2020بالمحافظااااة عااااام 

م يااي  جنياا ، كمااا وصااج عاادد ا ساار 3.6بتفل ااة 

المساااات يدة مااااا  مشاااااروعات ا سااااار المنتجاااااة 

ألااااااااف أساااااااارة  اااااااا   94.8بالمحافظااااااااة إلااااااااى 

.العام ن س 
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حصااااااج لمااااااوي  بورسااااااعيد علااااااى المركااااااز ا و  

لعاااام" مصااار للتمياااز الحفاااومي"وال الاااث بجاااا زة 

،  و  مااااارة مااااا  أصاااااج ثااااا ث مراكاااااز فاااااي 2020

المرحلاااة النها ياااة، ولااانلي ااااحم الجاااا زة فاااي إطاااار

، التي "2030رأية مصر " دة التنمية المستدامة 

وكت، لقضي بتفوي  جهاز إداري كفء، وفعَّا  مدحا

ب يساااهت بااادورم فاااي لحقياااع التنمياااة ويسااااتجي

.للمواطني 

د احا، وقد نجحام محافظاة بورساعيد فاي لشايي

أولااااى المراكااااز التموينيااااة المدااااورة حتااااى وصااااج 

مراكااز لموينيااة مدااورة لعمااج علااى 4عاادداا إلااى 

لقلياج المعاام ت باي  الموظاف والماواط  ماا 

حيااااااث أداء الخدمااااااة، وإنهاااااااء جميااااااع الخاااااادمات 

إلااى باإل ااافة. بسااهولة ويدساار دو  أدنااى لعقيااد

ذلاااااااك، زادت عااااااادد البداقاااااااات التموينياااااااة إلاااااااى 

، وزاد عااادد 2020ألااف بداقاااة لموينياااة عاااام 170.1

ى بااادَّال ا لموينيًّاااا علااا84البااادالي  التماااوينيي  إلاااى 

. مستوى محافظة بورسعيد     العام ن س

التمةةةةةةةةةةةةةةةةوي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداخلية

"
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، ظهرت المجهاودات الحفومياة 2015و    عام 

ت و ع في إطار ا لحاد التعاوني ا سته كي ليت

جمعيااة فئويااة منتشاارة دا ااج المصااالح34عاادد 

الحفومياااااااااة والهيئاااااااااات والشاااااااااركات بنداااااااااا  

المحافظاااة، ومااا  بينهاااا جمعياااة جماايرياااة لهاااا 

ياف منافح فاي مختلاف ا حيااء، كماا لات لفل7عدد 

ر ر اسااااة ا لحاااااد التعاااااوني لرفااااع ك اااااءة ولااااوفي

جميااااااااع أنااااااااوا  الساااااااالع ا سااااااااته كية لتلااااااااك 

الجمعياااااات ولشاااااغيلها بنقصاااااى طاقاااااة لهااااااا، 

ولزويااااااداا بجميااااااع الساااااالع بنسااااااعار الجملاااااااة 

للمساااااااتهلك دو  وسااااااايل، كماااااااا لااااااات و اااااااع

ماااة مجمَّعااات اساااته كية لابعاااة للشاااركة العا7

لتجاااارة السااالع الغحا ياااة بالجملاااة ماااوزعي  فاااي

.أحياء المحافظة

كماااااا لااااات إنشااااااء فااااار  إقليماااااي لجهااااااز حماياااااة 

، بتفل ة بلغم2019المستهلك بالمحافظة عام 

.ألف جني 900

علااى ذلااك، كااا  لمنافااح جهاااز مشااروعات عاا وة

ير الخدمااة الوطنيااة بااالقوات المساالحة دور بتااوف

ة، من اح ا منتشار ا بجمياع أحيااء المحافظا14عدد 

.  ستخدامها كمنافح لبيع السلع الغحا ية

" جمعيتااااي"، لاااات إنشاااااء مشاااارو  2019فااااي عااااام 

ي  بمحافظة بورسعيد، وااو برولوكاو  لعااو  با

ة وزارة التماااااوي  مدم َّلاااااة فاااااي الشاااااركة القابضااااا

، للصااااناعات الغحا يااااة والشااااركات التابعااااة لهااااا

والصااااندو  ا جتماااااعي للتنميااااة بإجمااااالي عاااادد

من ااااااح ا، بإجمااااااالي عاااااادد 20منافااااااح يصااااااج إلااااااى 

ألف مست يد م  احم الخدماة، 48المست يدي  

.م يي  جني 7وبتفل ة إجمالية 

و اااا   العااااام ذالاااا ، لاااات إنشاااااء مشاااارو  مراكااااز 

ا  الخدماااة التموينياااة بالمحافظاااة، لتتم اااج أااااد

اااااحا المشاااارو  فااااي لقااااديت ولسااااهيج مدختل ااااف 

 يد الخااادمات التموينياااة للماااواطني   حياااث يسااات

ألااااف مااااواط  ماااا  اااااحا المشاااارو ، وذلااااك 461

ة، مراكاز لتقاديت الخادمات التموينيا4بإنشاء عدد 

.م يي  جني 5وبتفل ة إجمالية لدقدَّر با 
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حرص ااااا ماااا  الدولااااة المصاااارية علااااى وجااااود بيئااااة 

مدناسااااابة لدسااااااعد علاااااى نشااااار العاااااد  وسااااايادة 

م  القانو  في ربو  مصر، قامم الدولة بالعديد

المشااروعات لرفااع ك اااءة المحاااكت بالمحافظااة

ة في رفع ك اءة محفمة بورسعيد ا بتدا ي: منها

مليو  جني  مصري  وذلك 2.9، بتفل ة 2020عام 

ئااة لتيسااير إجااراءات العمااج القضااا ي، و ااما  بي

.عمج مناسبة

محفمااااة "كمااااا يااااتت اسااااتفما  مشاااارو  إنشاااااء 

، وم  2019، الحي بدأ لن يحم عام "بورفؤاد الجز ية

، بتفل اااة 2022المدقااارر ا نتهااااء منااا  بحلاااو  عاااام 

.مليو  جني 156.9

ع وة على ذلك،  ضعم عمارة الخبراء والشاهر 

العقاااااااااري ببااااااااور سااااااااعيد لعمليااااااااات التاااااااارميت 

، بتفل اااة لبلاااس نحاااو 2018ورفاااع ك ااااءة فاااي عاااام 

.ألف جني 600

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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كاااااااميرا للي زيونيااااااة 59كمااااااا لاااااات لركيااااااب عاااااادد 

ابالمياااااادي  والمحااااااور الر يساااااة بتفل اااااة قااااادرا

يرياة مليو  جني ، ولت ربدها بغرفة لحفات بمد12

ا م  والمحافظة وإدارة المرور، وأ ير ا، لت  راء

ولوريااد ساايارة إنقاااذ كاملااة التجهياازات وأجهااازة،

ة، للفشف ع  الم رقعات إلدارة الحماية المدنيا

ة سيارة مجهزة باونا للمارور بتفل ا2وكحا عدد 

.م يي  جني 3.4إجمالية 

ومااااا  باااااي  الجهاااااود الحفومياااااة أيض اااااا، إطااااا   

مشاااارو  الاااارقت القااااومي العقاااااري الموحااااد فااااي 

، وذلاااك لحصااار 2021بورساااعيد فاااي  اااهر يولياااو 

وإدارة ال ااروة العقاريااة، وإنشاااء رقاات قااومي لفااج

عقاااار، بهاااد  لااانمي  ملفياااة الماااواطني  لل اااروة

  العقاريااة، ولعظاايت ا ساات ادة منهااا، فضاال ا عاا

لاااى  ااابل ولااانمي  الساااو  العقارياااة، باإل اااافة إ

. اتالقضاء على البنااء غيار المار   والعشاوا ي

ت ونتيجاااة لتلاااك الجهاااود الحفومياااة المبحولاااة، لااا

ألف قدعاة أر ، 35ا نتهاء م  لفويد أك ر م  

آ    اااااااار  فاااااااي 5.1ألاااااااف مبناااااااى، و23ونحاااااااو 

وذلااك ماا  واقااع % 100بورسااعيد، بنساابة إنجاااز 

.  را ل التعبئة العامة واإلحصاء

ألاااف 261.1باإل اااافة إلاااى ذلاااك، لااات لفوياااد نحاااو 

حاو وحدة، وربدها بالمباني جغرافيًّا م  إجماالي ن

مااا  واقاااع % 97ألاااف وحااادة بنسااابة إنجااااز 270.2

.بيانات مشتركي  ركات لوزيع الفهرباء

إجماااالي عااادد مراكاااز الشااارطة حتاااى 
، كماااا زادت نقااااط 2020نهاياااة عاااام 

نقداااة فاااي 14اإلط ااااء لتصاااج إلاااى 
.العام ن س 

مركدددددددددددددددًزا11
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يت لقااوم الدولااة بممارسااات لسااتهد  لرسااي  قاا

ولة التسامح والعيا المشترك، لحلك أولم الد

ااتمام ااا كبياار ا باادور العبااادة، ماا   اا   جهوداااا 

الدعوياااة الوا اااحة فاااي محارباااة ال فااار المتدااار 

، فقاماااام 2016بمحافظااااة بورسااااعيد فااااي عااااام 

مديرياااااة أوقاااااا  بورساااااعيد بقوافلهاااااا الدعوياااااة 

قرى ا سبوعية في أنحاء المحافظاة،  سايما باال

ة والحضاااار، التااااي لرل ااااع بهااااا نساااابة ا ميااااة وقلاااا

ة الاوعي، وذلااك لنشار الاادعوة الوسادية المعتدلاا

.وم حقة ال فر المتدر 

" لبقربحر ا"وفى احا السيا ، أٌقيمم قافلة بقرية 

جنااوب محافظااة بورسااعيد  وذلااك للوقااو  علااى

 اة ما يدور في أذاا  الناس حو  القضايا المختل

ت التي لخ  الدي  والوط  ما  قرياب أو بعياد، ثا

  يقومااو  بااالرد عليهااا  ودحااض  اابهالها بااالقرآ

 ثار الفريت والسنة النبوية المدهارة  مماا يتارك ا

.الديب عند اؤ ء المواطني 

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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تاااي فااي ساايا ت مدتصااجت، اسااتمرت المحا اارات ال

لنظمهااا المديريااة علااى مسااتوى المحافظااة عاا 

ي القاايت ا   قيااة ومفانتهااا فااي الاادي ، وذلااك فاا

ياااة إطاااار الااادورة التدريبياااة التاااي لقيمهاااا فاااي لنم

المهااااااااارات فااااااااي مجااااااااا  العلااااااااوم اإلنسااااااااانية 

وا جتماعياااااة والقانونياااااة، وفاااااي  ااااا   السااااابع 

سااانوات الما اااية، كاااا  أثااار الجهاااود الحفومياااة 

د وا ااح ا لتحااديث و ااع مديريااة أوقااا  بورسااعي

عاااا  طريااااع اسااااتحداث اإلدارة المركزيااااة لاااانظت 

.المعلومات والتحو  الرقمي

اثياااة ويدعااادن المجمَّاااع اإلسااا مي أحاااد المبااااني التر

والمعااالت المهمااة لمدينااة بورفااؤاد علااى مااد ج 

.قناة السويو أمام الس   العابرة للقناة

ياز، إطار لرسي  مباد  المساوة وعدم التميوفي 

ي  أسااا رت نتاااا ج أعماااا  اللجناااة الر يساااة لتقنااا

راء أو ااا  الفنااا و بر اسااة ر اايو مجلااو الااوز

وفيااع بشاان  لنظاايت بناااء ولاارميت الفنااا و عاا  ل

.2021كنيسة ودير ا في أبريج 11أو ا  
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدب  بدل اسدتثمرت فدي الحجدر  فقدد ىدهد
 
ت التنميدة لم تكتف

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية  فرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

390
فااااااي زرزارةإجمااااااالي لفل ااااااة لدااااااوير مندقااااااة 

.2018سبتمبر 
ات إجمالي لفل ة مشاروعات لداوير العشاوا ي

.بالمحافظة

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددار1.5

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددون

جنيددددددددددددد 

223
ات إجمالي لفل اة مشاروعات لداوير العشاوا ي

.بالمحافظة
.14لفل ااااة إنشاااااء الماااادف  الصااااحي بااااالفيلو 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددون35

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

10
إجمااااالي عاااادد المناااااطع غياااار اآلمنااااة التااااي لاااات 

.2020لدويراا في المحافظة حتى نهاية عام 

ألددددددددددددددددددددددف63.1

منددددددددددددددددددددددددددددا  مسدددددددتفيد

مليددددددددددددون

جنيددددددددددددددددد 

إجمااااالي عاااادد المساااات يدي  ماااا  مشااااروعات 
تاى اإلسفا  ا جتماعي المن احة بالمحافظاة ح

.2020عام 
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لدعااادن مشاااروعات اإلسااافا  ا جتمااااعي أحاااد أاااات 

ياار ا، المشااروعات التااي لوليهااا الدولااة ااتمام ااا كب

وذلااااك ماااا  أجااااج لحقيااااع العدالااااة ا جتماعيااااة، 

اط  ولوفير المسف  المناسب والحضاري للماو

المصاااري، و اصاااة الشاااريحة المساااتهدفة مااا  

محاادودي الااد ج، وفااي إطااار سااعي الدولااة لبناااء 

مجتمعااااااات عمرانيااااااة جدياااااادة، وإحااااااداث لدااااااوعر 

.حضاري في مختلف المحافظات

، اندلاااااع منتااااادى بورساااااعيد 2021فاااااي سااااابتمبر 

عيد  ار  بورسا"ا قتصادي ال الث لحام عناوا  

". روجهة ا ست مار العالمية وقاطرة لنمياة مصا

جلسااات مختل ااة 6لضاامنم فعاليااات المنتاادى 

ير لاات لسااليل الضااوء   لهااا علااى أعمااا  التدااو

والبنيااااة العمرانيااااة فااااي  اااار  بورسااااعيد، وفااااي

ت مقدمتها اإلسفا  ا جتماعي الحي يدعد أحد أاا

س المشروعات القومية للدولة  للحاد ما  التفاد

السااااافاني فاااااي منااااااطع معيناااااة وإعاااااادة لوزياااااع 

مريح السفا  بشفج منظت، بجانب لوفير سف 

اااااااحا و ااااااهدت . للشااااااباب ومحاااااادودي الااااااد ج

المرحلة ا ولى ما  مشارو  اإلسافا  ا جتمااعي

عمارة بإجمالي عادد 168بالمحافظة، إنشاء نحو 

 ااااااااملة " الرساااااااوة"وحااااااادة سااااااافنية باااااااا 4032

ياااة المنشاااآت الخدمياااة، وبلغااام التفل اااة اإلجمال

.  مليو  جني 551.9لهحا المشرو  نحو 

برج ااا 54 ااهدت اااحم المرحلااة أيض ااا إنشاااء نحااو 

-وحاادة لجاريااة30وحاادة ساافنية و3632يتضاام  

بمناااااطع  اااار  الحاسااااب اآللااااي و ااااما  حااااي 

الضااااااواحي ومندقااااااة الحريااااااة، بتفل ااااااة بلغاااااام 

اء مليااو  جنياا ، وقاااد بلغاام لفل ااة اإلنشااا726.5

.مليو  جني 332نحو 

ا أمااا المرحلااة ال انيااة ماا  المشاارو ، فااتت   لهاا

2880بإجمالي عادد " الرسوة"عمارة با 120إنشاء 

ملياااو  جنيااا ، 452وحااادة بإجماااالي لفل اااة بلغااام 

.2018ولت ا نتهاء منها في سبتمبر 

اإلسةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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أيض اااااااا، لاااااااات إنشااااااااء العديااااااااد مااااااا  الوحاااااااادات 

السااافنية فااااي  ااااوء ااتماااام الدولااااة باإلساااافا 

أباااااااراج 4برج اااااااا لعاونيًّاااااااا و64التعااااااااوني، منهاااااااا 

وحاادة بإجمااالي لفل ااة 3042اساات مارية بإجمااالي 

مليار جني 1.3

ر ا م  وباإل افة إلى احا، أطلقم الدولة عدد ا كبي

  المشروعات السافنية بمحافظاة بورساعيد، ما

لتي مدينة س م مصر بشر  بورسعيد، وا: أبرزاا

، ولدعااادن ااااحم 2018لااات لن ياااحاا فاااي ماااارس سااانة 

المديناااة السااااحلية الجديااادة ا ولاااى  ااار  قنااااة

الساااويو  لتخااادم أغااارا  لنمياااة مندقاااة قنااااة

.السويو

فااااي الساااايا  ذالاااا ، حظااااي التوسااااع فااااي لن يااااح

ر المجتمعاااات العمرانياااة الجديااادة، بااتماااام كبيااا

ماااا  قبااااج الدولااااة  حيااااث قاماااام الحفومااااة فااااي 

احات السنوات ا  يرة بتخصاي  ولقسايت مسا

كبياارة ماا  ا را ااي إلقامااة مشااروعات عمرانيااة 

:ومد  سفنية، يتمحور أبرزاا في

لخصااااااي  قدعااااااة أر  ماااااا  أماااااا ك الدولااااااة

فااادان ا  ااار  كلياااة 125الخاصاااة بمسااااحة حاااوالي 

ة التربياااااة الريا اااااية بمديناااااة بورفاااااؤاد، محافظااااا

ي بورسااعيد لصااالح صااندو  اإلساافا  ا جتماااع

ودعت التمويج العقاري  إلقامة إسافا  اجتمااعي

1528علي ، وذلك بموجب قرار ر يو الوزراء رقات 

.2018لسنة 

وماا   اا   للااك الجهااود الخاصااة بالتوسااع فااي

إقاماااااااااة المجتمعاااااااااات العمرانياااااااااة الجديااااااااادة، 

والمشااااروعات الساااافنية بالمحافظااااة،  ااااهدت 

رة وحاادات اإلساافا  ا جتماااعي المن ااحة فااي ال تاا

زياااااادة ملحوظاااااة، حياااااث 2020وحتاااااى 2014مااااا  

وصااج إجمااالي عاادد وحاادات اإلساافا  ا جتماااعي 

المن اااااااااحة فاااااااااي محافظاااااااااة بورساااااااااعيد إلاااااااااى 

ألف وحدة، بإجماالي عادد مسات يدي  وصاج15.8

ألاااااف مسااااات يد، بتفل اااااة بلغااااام نحاااااو 63.1إلاااااى 

مليارات جني ، واو ما يعفو الدعت الموجا  3.9

.ظةلإلسفا  ا جتماعي م  قبج الدولة للمحاف
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ات  صصاام الدولااة المصاارية الف ياار ماا  اإلمفاناا

للقضااااء علاااى أ دااار المنااااطع العشاااوا ية فاااي  

ي الدولااة، فقااد حققاام المحافظااة إنجاااز ا كبياار ا فاا

ملاااااااف القضااااااااء علاااااااى المنااااااااطع العشاااااااوا ية 

ولحويلهااا لمناااطع حضااارية لقاادم  اادمات علااى 

أعلاااااى مساااااتوى ولعفاااااو الصاااااورة الحضاااااارية 

.للمحافظة

حتاااى أصااابحم محافظاااة بورساااعيد المحافظاااة 

ا ا ولى الخالية م  العشاوا يات، والواقاع أ  ااح

كاااااا  نتيجااااااة لسلسااااالة طويلااااااة مااااا  الجهااااااود 

ؤر والمشروعات المبحولة للقضاء على أ دار البا

العشاااااوا ية بالمحافظاااااة، ولحويلهاااااا لمنااااااطع 

  كااج حضااارية علااى أعلااى مسااتوى، بالتنساايع بااي

ماااااااااااا  مسااااااااااااؤولي المحافظااااااااااااة وصااااااااااااندو 

توى التنمية الحضاارية، وذلاك بهاد  لقاديت مسا

معيشااي أفضااج للمااواط  فااي اااحم المنااااطع، 

وا رلقااااااااء بمساااااااتوى الخااااااادمات التاااااااي لقااااااادم 

.للمواطني 

  فم  أبارز المشاروعات ما  التاي لات لن ياحاا ما

:أجج لدوير المناطع العشوا ية

، حياااث لااات "القاااابوطي"مشااارو  لداااوير مندقاااة 

، ويتفاااااااو  مااااااا 2016لن ياااااااح المشااااااارو  عاااااااام 

وحاااادة ساااافنية، منقساااامة إلااااى ماااارحلتي ، 1440

عمااااارة بإجمااااالي عاااادد 42المرحلااااة أولااااى لضاااات 

وحااادة، وقاااد بلغااام لفل اااة المرحلاااة ا ولاااى1008

مليااااااااااو  جنياااااااااا ، بينمااااااااااا لتضاااااااااام  95نحااااااااااو 

عماااارة، وذلاااك بإجماااالي عااادد 18المرحلاااة ال انياااة 

وحااااااااادة ليصااااااااابح عااااااااادد 432وحااااااااادات يبلاااااااااس 

.آ   نسمة7.2المست يدي  

زرزارةباإل ااااافة إلااااى مشاااارو  لدااااوير مندقااااة 

بتفل ااااااااة بلغاااااااام حااااااااوالي 2018فااااااااي ساااااااابتمبر 

ملياااااااو  جنيااااااا ، ويهاااااااد  المشااااااارو  إلاااااااى 390

اساااااااااتفما   داااااااااة الدولاااااااااة للقضااااااااااء علاااااااااى 

العشااااااوا يات فااااااي المندقااااااة بإجمااااااالي عااااااادد 

مساااااااات يدي  يصااااااااج إلااااااااى مااااااااا يقاااااااارب ماااااااا  

.ألف نسمة13.8

ة ةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةوا يات
"
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 ث علاى ثازرزارةلت لن يح مشرو  لدوير مندقة 

ة المرحلاااة ا ولاااى وال انيااا: مراحاااج مدنقسااامة إلاااى

ألاااف 2.1بإجماااالي عااادد وحااادات وصاااج إلاااى نحاااو 

م يااااااااي  جنياااااااا ، بينمااااااااا 308وحاااااااادة، بتفل ااااااااة 

وحااااااادة، بتفل اااااااة 624لضااااااات المرحلاااااااة ال ال اااااااة 

.  مليو  جني 82

" اإلصاااا ح"و" ااااااجوج"كمااااا لاااات لدااااوير مناااااطع 

، ويهااااد  ااااااحا التدااااوير إلااااى لاااااوفير"الجناااااي "و

" الهااااجوج"وحااادة سااافنية لقااااطني منااااطع 860

، ليصااااااااااابح عااااااااااادد "الجنااااااااااااني "و" اإلصااااااااااا ح"و

وقد لات ا نتهااء ما  . نسمة4300المست يدي  

بتفل ااة بلغاام 2018لن يااح المشاارو  فااي نااوفمبر 

.م يي  جني 210

مشااارو  لداااوير قرياااة الناااورس، لااات لن ياااحم فاااي

عمااااااارة 44، ويضاااااات المشاااااارو  2018ديساااااامبر 

ساااافنية لنقااااج ساااافا  العشااااوا يات ماااا  عاااازب 

، ويدعاااااد ااااااحا "الجنااااااي "و" اإلصااااا ح"و" اااااااجوج"

المشرو  أحد أات المشاروعات الخاصاة بتداوير

و المناااطع العشااوا ية فااي إطااار لوجاا  الدولااة نحاا

ا رلقاء بمستوى  دمات احم المناطع م  أجج

لااااوفير مساااااك    قااااة ولحسااااي  جااااودة الحياااااة

. للقاطني  بها

وفيماااا يخااا  مشاااروعات اإلنشااااء، ففاااا  مااا  

، والااحي "عزبااة أبااو عااو "أبرزاااا مشاارو  مندقااة 

عماااارة سااافنية لحتاااوي علاااى40لضااام  إنشااااء 

  م  وحدة سفنية، ليصبح عدد المست يدي960

وقاااد بلغااام لفل اااة . آ   نسااامة3.8المشااارو  

ملياااااو  جنيااااا ، ولااااات لن ياااااحم 217اإلجمالياااااة لااااا  

. 2017عام 

وكحلك مشرو  مندقاة حظاا ر أباو عاو ، والاحي 

، واساااتهد  إنشااااء2019لااات لن ياااحم فاااي ماااايو 

وحاادة ساافنية 352عمااارة ساافنية لضاات نحااو 22

ملياو  223حظيارة، بتفل اة 176إلى جاناب إنشااء 

داوير وعلي ، بلاس عادد المسات يدي  ما  الت. جني 

نسااامة، وفاااى السااايا  ذالااا  بلاااس عااادد 1760نحاااو 

منااطع 10المناطع غير اآلمنة التاي لات لدويرااا 

.2020حتى عام 
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ا يااة فااي الوقاام الااحي لتنااامى فياا  ا حتياجااات الم

تزايااد للدولااة المصاارية بصااورة متسااارعة نتيجااة ال

ا ي السفاني، وفي إطار محاولة لحقيع ا م  الما

لمصاار، لاات الباادء فااي لن يااح عاادد ماا  مشااروعات

الااااري العم قااااة بمحافظااااة بورسااااعيد  بهااااد  

ة، لحقيااااع التنميااااة المسااااتدامة للمااااوارد الما ياااا

ر  باإل اااافة إلاااى لدبياااع سياساااات ما ياااة لحااا

.على لعظيت ا ست ادة م  كج قدرة ميام

ة ونظاار ا للظاارو  الحاليااة والمسااتجدات القومياا

ة الخاصااااة بمشاااافلة ا ماااا  المااااا ي لدااااولي الدولاااا

وارداااالمصرية ااتمام ا بالغ ا لتعظيت ولنمياة م

الما ياااااة، وو اااااع  دااااال قومياااااة فاااااي ساااااابيج 

ا سااات ادة مااا  الماااوارد المتاحاااة، والبحاااث عااا  

ة ميام مصادر غير لقليدية لتحلية الميام، ومعالج

الصاار  الزراعااي والصااحي، وفااي ساابيج لعظاايت

ا ساااات ادة ماااا  المااااوارد الما يااااة وا سااااتخدام 

د م  ا م ج للميام في الري، قامم الدولة بالعدي

:المشروعات بالمحافظة م  أبرزاا

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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لداااااوير البحيااااارات المصااااارية أحاااااد المشاااااروعات 

يااة، القوميااة العم قااة  سااتفما  مساايرة التنم

ي ولدااوير ولنميااة البحياارات، وحااج المعوقااات التاا

ح لواجههاااا، وعودلهاااا إلاااى حالتهاااا المد لاااى لتصاااب

.  بحيرات عالمية

كنحاد في احا السيا ، يانلي لداوير بحيارة المنزلاة

أااات إنجااازات الدولااة فااي قدااا  المااوارد الما يااة 

ة والااري بمحافظااة بورسااعيد  حيااث لتم ااج أامياا

ماا البحيرة في كونها موطن اا للدياور المهااجرة، ك

أنهااا لحتااوي علااى أنااوا  مختل ااة ماا  ا سااماك، 

حر، احا فضل ا ع  قدرلها على منع د و  ميام الب

لاام والصااال ا، أو. وانتشاااراا فااي ا را ااي الزراعيااة

ر الدولااة ااتمام ااا  اص ااا لمشاارو  لدهياار ولدااوي

بحيااارة المنزلاااة، وااااو المشااارو  المشاااترك باااي 

محافظات دمياط والدقهلياة وبورساعيد، والاحي

يدعااااد أااااات المشااااروعات التنمويااااة فااااي الدولااااة  

حياااااث سااااايفو  ماااااد ل ا لتداااااوير بحيااااارات مصااااار

،"مريااوط"و" الباارلو"، و"إدكااو"وبخاصااة بحياارات 

".قارو "، و"البردويج"و

عاا وة علااى ذلااك، بااحلم الدولااة جهااود ا ملحوظااة 

في قداا  الماوارد الما ياة والاري عبار العدياد ما 

المشااااروعات الخاصاااااة بتناياااااج التااااار ، وإنشااااااء 

محداااااات صااااار ، ومشاااااروعات أ ااااارى لحماياااااة 

:المناطع الساحلية، م  بينها

ماااااا  2إنشاااااااء مغااااااحي للترعااااااة ال رعيااااااة رقاااااات 

لرعاااة الشااااي  جااااابر مااااع إعااااادة لنايااااج ا ورنيااااك 

، بتفل ااة بلغاام 6/2التصااميمي للترعااة التوزيعيااة 

.م يي  جني 5.7

نهاياة لنايج لرعاة التيناة الر يساة ما  ال ات إلاى ال

المرحلااة 1كيلااومتر، ولنايااج لرعااة رقاات 20بدااو  

آ   كيلااومتر، وذلااك 4.5ال انياة الر يسااة بدااو  

ا  لتحسااي  حالااة الااري والظاارو  البيئيااة والح اا

ة علااااااى ا ورنياااااااك التصاااااااميمي للترعاااااااة، بتفل ااااااا

.مليو  جني 14.9

الجمياااجأ ااتومحمايااة ولفريااك  اااواطئ بوغاااز 

مليااااو  63.8بمرحلتياااا  ا ولااااى وال انيااااة، بتفل ااااة 

.جني 
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لحظاااااى المشاااااروعات البيئياااااة فاااااي المحافظاااااة 

لاااة، باااالف ير مااا  ا اتماااام والتنيياااد مااا  قباااج الدو

دااال ولباااح  الدولاااة جهاااد ا كبيااار ا فاااي لن ياااح المخ

المتفاماااااج لتداااااوير منظوماااااة إدارة المخل اااااات 

الصاااالبة علااااى مسااااتوى الجمهوريااااة، كمااااا لااااولي 

ي  الدولاااة ااتمام اااا للمشاااروعات البيئياااة لتحسااا

ا و ااااااا  الصااااااحية للمااااااواطني ، والحااااااد ماااااا  

ياة معد ت التلوث، فضل ا ع  إقامة صناعة وطن

.إلدارة المخل ات

بااااااحلم الدولااااااة علااااااى ماااااادار الساااااانوات الساااااابع 

ة الما ااااية، جهااااود ا ح ي ااااة للح ااااا  علااااى البيئاااا

وماا  بااي  اااحم . بمختلااف محافظااات الجمهوريااة

المحافظاااااات، كانااااام محافظاااااة بورساااااعيد ذات 

نصيب وفير م  احم الجهود، وذلاك فاي ظاج ماا 

في لتمتع ب  المحافظة م  مميزات عديدة، ينلي

دارة مقااادمتها لاااوافر البنياااة التحتياااة لمنظوماااة إ

.المخل ات

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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دة واند ق ا م  احا، عملام الدولاة علاى ا سات ا

إدارة م  احم البينة التحتية في لحديث منظوماة

المخل اااااات بالمحافظاااااة، مااااا   ااااا   عااااادد مااااا  

اياات المشروعات المتنوعة بي  إنشاء مداف  ن 

ات صااحية للااتخل  اآلماا  والسااليت ماا  المخل اا

وبناااء محدااات وساايدة، ومصااانع إعااادة لاادوير 

ة، المخل ااات وفااع المعااايير والمقاااييو العالمياا

:وم  بينها

إنشاااااء محدااااة معالجااااة المخل ااااات الصااااناعية 

ي لت و ع حجر ا ساس لها فا: جنوب بورسعيد

، علااى ماارحلتي ، المرحلااة ا ولااى 2017أغساادو 

ألااااف متاااار مفعااااب والمرحلااااة ال انيااااة بسااااعة25

ألاف 60ألف متر مفعب، وذلك بداقاة صار  35

متاااااار مفعااااااب فااااااي اليااااااوم   سااااااتيعاب طاقااااااة 

المخل اااات الصاااناعية النالجاااة مااا  المشاااروعات

.الصناعية بمندقة  ر  بورسعيد

كماااااا لااااات إنشااااااء  لياااااة دفااااا  صاااااحي بمندقاااااة 

لتحسااي  عمليااات الجماااع 2020أبااو عااو ، عااام 

والنقاااااج لتحساااااي  منظوماااااة إدارة المخل اااااات، 

وزيااااادة معااااد ت الااااتخل  النهااااا ي اآلماااا  ماااا  

ي   م  البرولوكو  الموقع با"المخل ات وذلك 

وزارات البيئااااااة والتنميااااااة المحليااااااة والتخداااااايل

".2020-2019واإلص ح اإلداري لعام 

: و إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمندقة أبو عا

جااااء المصااانع فاااي إطاااار لن ياااح منظوماااة لااادوير 

قاام المخل ااات الصاالبة بالمحافظااة، والتااي اندل

، لتصاابح بورسااعيد أو  محافظااة2021فاي يوليااو 

لفتماااج بهاااا المنظوماااة، حياااث لااات التعااااو  ماااع 

  "اتل سات مار وإدارة المشاروعري ينو" ركة 

  لتن ياااح عمليااااات المعالجااااة والتاااادوير والااااتخل

اآلماا  ماا  المخل ااات الصاالبة ماا   اا   إنشاااء 

مصااانع لتااادوير المخل اااات بالمحافظاااة، ويعماااج

طنًّااا بدايااة ماا  550المصاانع بداقااة لصااميمية 

. ولمدة عشر سنوات2016سبتمبر 
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لبة ويقوم المصنع بالتخل  م  المخل ات الصا

وا لربااااااة بالمحافظااااااة واسااااااتغ لها بالشاااااافج

ا م ااااج بمااااا يحااااافل علااااى المظهاااار الحضاااااري 

والجماااالي للمحافظاااة، حياااث لاااتت أعماااا  جماااع 

راا ونقااج المخل ااات البلديااة الصاالبة ماا  مصاااد

دويراا، السفنية والتجارية للمصنع، ويتت إعادة لا

ي ويناااتج المصااانع الوقاااود الباااديج المساااتخدم فااا

.صناعة ا سمنم بدل ا م  ال حت

دام ويضات  دااي  إلنتاااج الوقاود، ويدسااهت اسااتخ

ة الوقااود البااديج فااي صااناعة ا ساامنم فااي زياااد

ا ، اإلنتاج وانخ ا  أسعار ا سمنم في ا سو

.اتما يحقع المنافسة دا لي ا و ارجي ا للمنتج

، 14كمااااا لاااات إنشااااااء الماااادف  الصااااحي باااااالفيلو 

وبلغاااااااااام لفل ااااااااااة إنشااااااااااااء الماااااااااادف  نحاااااااااااو

ملياااو  جنيااا   لرفاااع ك ااااءة عملياااات الجماااع 35

كت والنظافة العامة والتغلاب علاى مشاف ت لارا

. المخل ات والتخل  اآلم  منها

الااااارلاوفاااااى سااااابيج الاااااتخل  مااااا  مخل اااااات 

والهدم عملم الدولة على التخل  م  مخل اات

ا والهادم واساتغ لها وإعاادة لادويراا بماالرلا

ي يحافل على المظهر الحضاري والشفج الجمال

لبورساااعيد، حياااث لااات التعااااو  ماااع العدياااد مااا  

 ساااتغ  (  اااركة إنمااااء)الشاااركات مااا  بينهاااا 

والهاااادم فااااي صااااناعة الااااب ط الاااارلامخل ااااات 

.وعدد م  المنتجات ا  رىواإلنترلوك

ولجاادر اإل ااارة فااي اااحا الصاادد إلااى أ  محافظااة 

ى بورسعيد م  المحافظاات الرا ادة علاى مساتو

الجمهورياااااة فاااااي لدبياااااع منظوماااااة نموذجياااااة 

رااااا للنظافاااة ولااادوير المخل اااات، لاااحلك لااات ا تيا

بع  اام  المحافظااات ا ربااع ا ولااى التااي سااتدد

بهاااااا المنظوماااااة الجديااااادة لتداااااوير المخل اااااات 

رية الصلبة بجاناب محافظاات القااارة واإلسافند

.واإلسماعيلية
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ولقاااااوم منظوماااااة النظافاااااة بالمحافظاااااة علاااااى 

لدبيااااااع منظومااااااة الجمااااااع المنزلااااااي للقمامااااااة 

ة، سااعة لتاوفير بيئاة نظي ا24والعمج على مدار 

ة علاى ولقديت جميع التساهي ت للشاركة القا ما

.مشرو  لدوير المخل ات والمواد الصلبة

إعادة كحلك لولي المحافظة ااتمام ا كبير ا بملف

ا ماع لدوير المخل اات الصالبة ولدويرااا  لما اي 

أعما  التدوير، وفي إطار الحار  علاى الاتخل 

اآلماااااااا  والصااااااااحي ماااااااا  المخل ااااااااات بندااااااااا  

.المحافظة

ر وجاء ذلك في ظج إدراك الدولاة بان  الجازء ا كبا

يت لنجاح أي لعاقد بمنظومة المخل ات ااو لنظا

الع قااااااااة بااااااااي   ااااااااركات القدااااااااا  الخاااااااااا  

والمحافظاااة والقداااا  غيااار الرسااامي، وفاااي ااااحا 

ر الصدد لت عقد اجتماعات مع مم لي القدا  غيا

حليج الرسمي قبج البدء في اعتماد التعاقدات لتا

.جميع الصعوبات في احا الشن 

ا ااج جاادير بالااحكر، المبااادرات التااي يااتت ل عيلهااا د

المحافظااااة فااااي ساااابيج دعاااات البيئااااة والح ااااا  

تاي وال" ابدأ بن سك" عليها، وعلى رأسها، مبادرة 

ة لستهد  رفع وعي المواطني  دا ج المحافظ

ياة أ  بضرورة الح ا  على البيئة، فضال ا عا  أام

يباااادأ ال اااارد بن ساااا  عاااا  طريااااع رفااااع القمامااااة 

والمخل ااااات وو ااااعها فااااي أماكنهااااا الصااااحيحة 

والمخصصااااة لهااااا، وفااااي الساااايا  ذالاااا ، عملاااام 

فااراد المحافظااة دا ليًّااا علااى ل قيااف الشااباب وا 

اء بضاااارورة الباااادء، وأ  لتفااااالف الجهااااود  ل رلقاااا

.بالمستوى البيئي

ماا  جانااب آ اار، وفااي إطااار جهااود الدولااة لتاانمي  

ماياااة أساسااايات البيئاااة النظي اااة للماااواطني  وح

  الشااواطئ بااالرأوس الصااخرية، لاات ا نتهاااء ماا

لن يح عدد م  المشروعات، منها مشرو  حماية

.المندقة غرب بوغاز الجميج ببورسعيد

وياانلي المشاارو  فااي إطااار جهااود الدولااة لحمايااة 

قاة الشواطئ م  التآكج والنحر، حياث كانام مند

لاتت بوغاز لتعر  في السابع إلى الغر  قبج أ 

وقااد أ ااا  المشاارو  . أعمااا  حمايااة الشاااطئ

ب متر أرا ي أمام كج قرية ساياحية لقاع غار500

ألسااااااانة بحرياااااااة لدمفِااااااا  5بورساااااااعيد بجاناااااااب 

المحافظااااة ماااا  لن يااااح كااااورنيا ومشااااروعات 

.لستوعب  بابها
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

الكبيدر ىهدت البنية التحتية  فرةر خالل السنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا أ هدره التحسدن

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

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

تكلفددة  نشدداء محطددة ميدداه سددطحية جنددوب
ر خددددددددددددالل الفتددددددددددددرة (الكدددددددددددداب)بورسددددددددددددعيد 

(2017–2020.)

370

83.3%
م نسددددبة مشددددتركي اإلنترنددددع بالمحافظددددة عددددا

2019.
در تكلفددة تطددوير محطددة سددكة حديددد بورسددعي

.2020في يناير 

100
فظدة تكلفة  نشاء كدوبري النصدر العدائم بمحا

.2016بورسعيد في ديسمبر 

 جمددددددددددالي عدددددددددددد المشددددددددددتركين بالكهربدددددددددداء 

.2020بالمحافظة حتى عام 

آالف309.1

مشةةةةةةةتر 

 جمددالي عدددد مكاتددب البريددد بالمحافظددة حتددى

.2020عام 

مكتبًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا31

بريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي ا

مليةةةةةةةةةو 

 نيةةةةةةةةةةةةةةة 

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 83

 نيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

مليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 نيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
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لاى حيث الموقع ال رياد ع...ميناء  ر  بورسعيد

ية الماااد ج الشااامالي الشااارقي للت ريعاااة الشااارق

ارات لقناة الساويو، ومركاز أساساي لت قاي القا

الااا  ث ولحركااااة التجااااارة العالميااااة بااااي  الشاااار 

والغاااارب، ويتميااااز الميناااااء بالمساااااحة الضااااخمة 

فهااااو أكباااار ماااا  مساااااحة مدينااااة بورسااااعيد مااااع 

ورساعيد القابلية للتوسع ليفو  أكبر م  مدينة ب

ياة مرة ونصف، ولت لغ ج الدولة المصارية ا ام

، لت ا نتهااء 2019المحورية للميناء، ف ي نوفمبر 

عيد م  المرحلة ا ولى لتدوير ميناء  ر  بورس

ر بنحاااو وافتتاحهاااا رساااميًّا، بتفل اااة إجمالياااة لدقاااد

.مليار جني 15.5

ااااااحا، و اااااملم أعماااااا  التداااااوير لفرياااااك نحاااااو 

ملياااااااااو  متااااااااار مفعاااااااااب، بتفل اااااااااة لتجااااااااااوز 70

 ة مليااارات جنياا ، ولاات ا نتهاااء ماا  بناااء ا رصاا6

كيلاااااااااومترات، 5الشااااااااارقية والغربياااااااااة بداااااااااو  

بياااااانهت الرصاااااايف الشاااااارقي والغربااااااي بتفل ااااااة

.مليارات جني 6.5

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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فل اة كحلك لت لجهيز الساحات  لف ا رص ة، بت

ملياااااارات جنيااااا ، وبعاااااد ا نتهااااااء مااااا  عملياااااة 3

بااار التداااوير سااايتمف  المينااااء مااا  اساااتقبا  أك

. س   العالت العم قة

ر  وجاااادير بالااااحكر أ َّ حركااااة البضااااا ع بميناااااء  اااا

مليااو  27.2، ماا  %17بورسااعيد ارل عاام بنساابة 

، 2019مليااو  طاا  عااام 31.5إلااى 2018طاا  عااام 

كماااااا أ  حركاااااة البضاااااا ع المحققاااااة بالحاوياااااات 

ملياااو  2.7ملياااو  حاوياااة إلاااى 2.4ارل عااام مااا  

ام حاوية، حيث اساتقبج مينااء  ار  بورساعيد عا

.س ينة عم قة83عدد 2018

لااااة واسااااتفمال ا لتلااااك الجهااااود، باااادأ لن يااااح المرح

ا ولااى ماا   دااة لدااوير ميناااء غاارب بورسااعيد، 

ولشااامج رفاااع ك ااااءة رصياااااف عباااااااس بداااااااو  

متااااار ا، ليصااااابح محداااااة 17.5متااااار ا، وعماااااع 670

متعااااددة ا غاااارا  لشاااامج أنشاااادة البضااااا ع 

ء العامة والصب الجا  والصاب الساا ج، وإنشاا

ة بنيااااااة معلوماليااااااة إلفترونيااااااة، ولدااااااوير البنياااااا

.التحتية للميناء

كيلاااومتر مرباااع، 1.2ااااحا، ولبلاااس مسااااحة المينااااء 

كيلااومترات طااولي، وغاااطو 3.9بدااو  أرصاا ة 

متاااااار ا، بجانااااااب إنشاااااااء محدااااااة اسااااااتقبا  15.8

ألااف متاار 11.5ولصاادير صااب سااا ج علااى مساااحة 

 زان ااااا لخاااات  بتااااداو  المااااواد 30مربااااع، بعاااادد 

ة لبلااس الفيميا يااة الصااب بسااعة لخزينيااة للمحداا

ألااف طاا ، ليصااج حجاات التااداو  المتوقااع إلااى35

.ألف ط  سنوي ا بميناء غرب بورسعيد300

، انتهاام أعمااا  إنشاااء ميناااء 2021أبريااج 14وفااي 

بارى بورسعيد البري، والحي يم اج نقلاة حضاارية ك

ببورسااعيد فااي مجااا  مشااروعات النقااج، وصاارح

 اادمي علااى أعلااى مسااتوى، والااحي يضاات مختلااف

، ساايارات ا جاارة، والنقااج البااري بااي  المحافظااات

ري ويهد  لتداوير ورفاع ك ااءة أمااك  النقاج البا

و ااامها لتفاااو  فاااي مفاااا  واحاااد، للتيساااير علاااى

ى المااواطني ، وقااد لاات لصااميت الميناااء علااى أعلاا

طاااراز كونااا  يم اااج ماااد ج بورساااعيد مااا  ناحياااة 

.الجنوب، ويدعدن واجهة حضارية أمام الزا ري 
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عيد الصال ا بتلك الجهود، أنشنت محافظة بورس

:مجموعة م  الفباري، لم ج أبرزاا في

عيد إنشاء كوبري النصر العاا ت بمحافظاة بورسا

مليااااو  جنياااا ، 100، بتفل ااااة 2016فااااي ديساااامبر 

اة، واااو ويدعاادن أو  كااوبري للااربل بااي   اا تي القناا

ة لجسااايد للااادور المجتمعاااي الاااحي لقاااوم بااا  ايئااا

قناااااة السااااويو فااااي  دمااااة المجتمااااع الماااادني 

ى والمااواطني ، ولقاادَّر طاقااة العبااور اليوميااة علاا

.ألف مركبة20كوبري النصر العا ت بنحو 

د، إنشاااااء كااااوبري عزمااااي الهياااادروليفي ببورسااااعي

، ويدعااادن أو  2015والااحي لاات لن يااحم فااي ساابتمبر 

اوياات كوبري ايدروليفي لمرور النقج ال قيج والح

حياة ببورسعيد، ويهد  إلى لسهيج الحركة الم 

. لقناة السويو

باإل اااااافة إلاااااى إنشااااااء وافتتااااااح كاااااوبري قنااااااة 

، بحمولااة 2017ا لصااا  ببورسااعيد فااي ساابتمبر 

متاااااار ا،28متاااااار ا وعاااااار  220طن ااااااا، بدااااااو  90

حاااارات لفاااج الجاااام، والاااحي يسااااعد علاااى 6بعااادد 

الاااد و  إلااااى محافظااااة بورساااعيد، ويدعاااادن بدايااااة

 ث يونيااو، ويااربل مدينااة بورسااعيد باا 30لمحااور 

ة نقاط مهمة، اي المندقة الصناعية، والمندق

يونياااااو، 30السااااافنية باااااالحي اإلماااااارالي، ومحاااااور 

ووصااااااج القناااااااة بااااااي  بحياااااارة المنزلااااااة وقناااااااة 

.السويو

وفااااااي إطااااااار جهااااااود الدولااااااة المصاااااارية لتن يااااااح 

ح منظوماااة نقاااج ومواصااا ت متفاملاااة، لااات لن يااا

بر يوليااو بمحافظااة بورسااعيد فااي نااوفم3أن ااا  

2019.

وقااااد باااادأ العمااااج فااااي مشاااارو  ح اااار ا ن ااااا  

، 2015بمندقاااة  ااار  بورساااعيد فاااي ماااايو عاااام 

وانتهاااام ماكينااااة ح اااار ا ن ااااا  العم قااااة ماااا  

أعمالهااا بعااد أ  لماام عمليااات دقيقااة لمعالجااة 

 للاااك ولدعااادن. الترباااة الدينياااة الصاااعبة بالمندقاااة

.ةا ن ا  م  أكبر وأ خت ا ن ا  في المندق
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د، ولااات لفتااافِ محافظاااة بورساااعيد بتلاااك الجهاااو

فم  أجج  دمة مشاروعات لنمياة مندقاة قنااة 

ية، السااااويو والفيانااااات ا قتصااااادية والصااااناع

قامااام المحافظاااة بتداااوير عااادة طااار  ر يساااة، 

داوير لمحور أبرزاا في لن يح المرحلة ا ولى م  ل

تارة  ارم الشاي  فاي ال / طريع  ر  بورسعيد 

، فاي المساافة 2016حتى فبراير 2015م  نوفمبر 

داو  الممتدة م  سرابيوم حتى كوبري الس م ب

. متر ا24كيلومتر ا بالجااي  وعر  52

وفاااي مجاااا  النقااااج البحاااري، أطلقااام محافظااااة 

، ساا ينة الخاادمات 2017بورسااعيد فااي ديساامبر 

 ينة ، والتي لدعدن أحدث سا"أحمد فا ج"البترولية 

متعااااددة ا غاااارا  واإلماااادادات، وانضاااامم إلااااى 

أسااادو  قنااااة الساااويو، وبااادأت مهامهاااا إلاااى 

 اااااااادمات منصااااااااات البتاااااااارو  وحقااااااااو  الغاااااااااز 

.بالبحر المتوسل

وفااااي إطااااار الخدااااة المصاااارية القوميااااة لتدااااوير 

تتااح منظومة السفة الحديد بشفج كامج، لات اف

محدااة ساافة حديااد بورسااعيد بعااد ا نتهاااء ماا 

، بتفل ااة إجماليااة قاادراا 2020لدويراااا فااي يناااير 

.مليو  جني 83

ير فاااي سااايا ت مدتصاااجت، قامااام المحافظاااة بتداااو

ورصااف العديااد ماا  الداار  كااا  أامهااا، رصااف 

ف طر  بمن ح النصار الجمركاي ببورساعيد، ورصا

" 1"طار  بمندقاة العارب والمناا  القاديت قدااا  

ملياااااو  جنيااااا ، فضاااال ا عااااا  رصاااااف 22.1بتفل ااااة 

.م يي  جني 7مندقة اللبانة بتفل ة 

981

1097

2014 2020

 جمالي أ وال الطرق المرصوفة 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(كيلومتر)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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فقاد بوابة التحوع  الرقماي فاي مصار،.. بورسعيد

رو  لت ا نتهاء م  لن يح المرحلة ا ولى م  مش

ة التحاااوع  الرقماااي، وميفناااة القداعاااات الحفوميااا

دة والخدمية بها، وربدها بقواعد البياناات الموحا

، لمهيااد ا لتعماايت التحااو  2019للدولااة فااي يونيااو 

ا الرقمااي فااي محافظااات الجمهوريااة كافااة، طبق اا

.للخدة ا ستراليجية والتنموية للدولة

، لحوعلااااااام البنياااااااة التحتياااااااة 2020و ااااااا   عاااااااام 

ث لات لبورسعيد بالفامج للمنظومة الرقمية  حيا

ات  دمة إلفترونياة ما   ا   التدبيقا54إط   

اإللفترونيااااة الحدي ااااة، وإطاااا   بوابااااة الخاااادمات

".البوابة الموحدة"الحفومية بالمحافظة 

جمياااع الصاااال ا، لااات ا نتهااااء مااا  البنياااة التحتياااة ل

جهاااة 736المواقاااع اإلدارياااة ببورساااعيد وعااادداا 

وحااادات مااارور، 5مبناااى  لمااام رقمناااة 651بواقاااع 

ي، مقار نيابة عامة، ومركز لوجستي جمركا3وعدد 

فناة مراكز للخادمات التموينياة، فضال ا عا  مي10و

.مراكز لفنولوجية بمحافظة بورسعيد8عدد 

كماااا لااات اساااتحداث إدارات جديااادة لقاااوم بشااافج 

أساسااااي علااااى منظومااااة التحااااوع  الرقمااااي فااااي 

محافظاااااة بورساااااعيد، م اااااج الشااااابفة الوطنياااااة 

الموحااااادة للداااااوار  والسااااا مة العاماااااة، وإدارة 

.  والجيومفانيةالمتغيرات المفانية 

2017اساااااتفمال ا، قامااااام المحافظاااااة فاااااي ينااااااير 

، ادبورفاااؤبافتتااااح مفتاااب  دماااة عمااا ء سااانترا  

دبورفااؤاالااحي يقاادم  اادمات ا لصااا ت لمدينااة 

بالفاماااااج، وكاااااحلك لقاااااديت  ااااادمات ا لصاااااا ت 

لمشاااارو  المندقااااة ا قتصااااادية بميناااااء  اااار 

بورساااعيد  حياااث وصاااج عااادد مشاااتركي الصاااوت 

.ألف مشترك48.6بالسنترا  إلى نحو 

ات فاااي سااايا ت مدتصاااجت، لااات افتتااااح مركاااز الخااادم

بالمحافظااااة بعااااد " عاااااطف السااااادات"البريديااااة 

ئاة ولدويرم  ام  الخداة القومياة للهينمحجت 

الااب جميااع المفونمحجااةالقومياة للبريااد، لتدااوير 

علاااى مساااتوى الجمهورياااة  حياااث يقااادم المركاااز 

ألف نسامة، 180 دمال  البريدية المتفاملة لنحو 

.آ   عميج لوفير3.2ويضت نحو 

ا االةصةةةةةةةاالت وةكنولو يةةةةةةة

المعلومات

"
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، 2017كمااا وقعاام محافظااة بورسااعيد، فااي يناااير 

لوجيا برولوكو  لعاو  مع وزارة ا لصا ت ولفنو

ز المعلوماااات، بشااان  الااادعت التفنولاااوجي للمراكااا

المجتمعياااة الدامجاااة لخدمااااة سااافا  المناااااطع 

.ال قيرة وا ك ر احتياج ا بالمحافظة

و  باإل ااافة إلااى ذلااك، لاات إنشاااء أو  إدارة للتحاا

، 2019ماارس 27الرقمي بمحافظة بورسعيد في 

ماااا  الشااااباب الحاصاااالي  علااااى 13ولاااات لعيااااي  

. المؤا ت في الحاسبات والهندسة

كمااااااااا أطلقاااااااام وزارة ا لصااااااااا ت ولفنولوجيااااااااا 

المعلومااااااااات، بالتعاااااااااو  مااااااااع وزارة الشااااااااباب 

وااااي مباااادرة" بفااارة ديجيتاااا "والريا اااة، مباااادرة 

قومياااااااة لتنمياااااااة القااااااادرات الرقمياااااااة لشاااااااباب 

ر المحافظااات، وقااد باادأ لن يااح المبااادرة فااي  ااه

ا ، في محافظة بورساعيد باعتباراا2020ديسمبر 

المحافظااة الرقميااة ا ولااى بمصاار، ولهااد  إلااى

اد لنايااج المتاادربي  للحصااو  علااى  ااهادة اعتماا

".أ صا ي برامج مايفروسوفم المفتبية"

ولاااات لفتاااافِ بورسااااعيد باااادعت  اااادمات التحااااو  

الرقماااي علااااى المساااتوى المحلااااي فحساااب، بااااج 

لعاوناام المحافظااة مااع الشااركات العالميااة ماا  

أجااااااج لاااااادعيت قدااااااا  ا لصااااااا ت ولفنولوجيااااااا 

، اساااتقبلم 2021المعلوماااات بهاااا، ف اااي أكتاااوبر 

العالميااااااة " اااااااواوي"المحافظااااااة وفااااااد  ااااااركة 

ذلاك لتفنولوجيا المعلومات ونظات ا لصاا ت، و

لبحاااث سااابج التعااااو  باااي  الشاااركة ومحافظاااة

بورساااااعيد، بماااااا يسااااااات فاااااي ا سااااات ادة مااااا  

. برالها بالشفج ا م ج

 تام اااااااا، وصااااااالم نسااااااابة مشاااااااتركي اإلنترنااااااام 

.2020/2019عام % 83.3بالمحافظة إلى 

إجمااااالي عاااادد المفالااااب البريديااااة 
بالمحافظااااااااااااة حتااااااااااااى نهايااااااااااااة 

.2020عام 

مكتًبدددددددددددددددا 31

ددابريديددددددددددددد  
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ي لم اااج الداقاااة الفهربا ياااة العاماااج الااار يو فااا

ار لقاادم الشااعوب ولنميتهااا الحضااارية، وفااي إطاا

ياااة  داااة الدولاااة للتنمياااة ا قتصاااادية وا جتماع

ة لباااااح  الدولاااااة جهاااااد ا كبيااااار ا فاااااي سااااابيج للبيااااا

.احتياجات المواطني  م  الداقة الفهربا ية

ومااا  أبااارز المشاااروعات التاااي ن اااحلها محافظاااة 

تاحي بورسعيد، والتي لشافج نموذج اا يجاب أ  لح

مركااز با  المصاانع الصاغيرة، لوقياع ال اقياة باي 

لحاااااديث الصاااااناعة وجمعياااااة  اااااباب ا عماااااا  

بجنااااااوب بورسااااااعيد لتن يااااااح محدااااااات إلنتاااااااج 

ع الفهرباااء ماا  الداقااة الشمسااية علااى المصااان

، بادعت الصغيرة بالمندقة الصاناعية ببورساعيد

بفة م  مشارو  الخ ياا الضاو ية المتصالة بالشا

ما  الحي ين حم مركاز لحاديث الصاناعة، وبتموياج

ة برناااامج ا مااات المتحااادة اإلنماااا ي ومرفاااع البيئااا

.العالمية

وبموجاااااب ا ل اااااا ، سااااايتت لن ياااااح أو  مجماااااع 

صاااااناعي ببورساااااعيد يعماااااج ويناااااتج باساااااتخدام

الفهرباااء المنتجااة ماا  الداقااة الشمسااية، ماا 

محداااااااة طاقاااااااة  مساااااااية 22 ااااااا   إنشااااااااء 

مصاانع ا 58للمشااروعات الصااناعية، ماا  إجمااالي 

بجنااااااااااوب بورسااااااااااعيد  اااااااااام  المشااااااااااروعات 

  نظات ا ستر ادية التاي يقاوم بتن ياحاا مشارو

  الخ يااا الشمسااية الصااغيرة، ويهااد  المشاارو

ى إلاااى لر ااايد اساااته ك الفهربااااء والح اااا  علااا

.موارد الداقة الدبيعية

ااااحا، ولبلاااس القااادرة اإلجمالياااة لتلاااك المحداااات 

ميجاااوات فااي الساااعة 569كيلااووات، ولنااتج 345

قاااة ساانويًّا، وماا  المدتوقااع أ  للبااي محدااة الدا

مااااا  احتياجاااااات % 90إلاااااى 50الشمساااااية مااااا  

.ويًّاالداقة الفهربا ية للمصانع الصغيرة سن

ولاة وينلي احا المشرو  لما اي ا ماع سياساة الد

للتنمياة 2030المصرية لتن يح اساتراليجية مصار 

.المستدامة

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  وال اقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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ة فضل ا ع  ذلك،  هدت محافظة بورسعيد عد

إنجااااازات فااااي لاااادعيت محدااااات الفهرباااااء، ف ااااي 

، لاااااات إطاااااا   مشاااااارو  لااااااادعيت 2015ساااااابتمبر 

محدااااات كهرباااااء  اااارم والغردقااااة وبورسااااعيد، 

ملياو  دو ر، ويهاد  498بتفل ة إجمالية بلغم 

المشرو  إلى دعت محدات كهرباء  رم الشاي 

لوربينااة متدااورة 14والغردقااة وبورسااعيد بعاادد 

ة لرفع القدرات المولدة منها، حيث لتفاو  محدا

وحااادم غازياااة قااادرة كاااج منهااااا 2بورساااعيد مااا  

.ميجاوات42

أيض ااااااا لاااااات إنشاااااااء محدااااااة محااااااو ت بميناااااااء 

، بجهااااااااد 2018 اااااااار  بورسااااااااعيد فااااااااي يناااااااااير 

مليااااو  34.7كيلااااو فولاااام، وبتفل ااااة بلغاااام 220

.م يي  دو ر7.7جني  و

كمااااا أناااا  جااااارت إنشاااااء محدااااة محااااو ت بميناااااء 

كيلااو فولاام، وبلغاام 220غاارب بورسااعيد بجهااد 

ملياااو  جنيااا  177.3التفل اااة التقديرياااة للمحداااة 

.م يي  دو ر7و

وباعتبارااااا مااا  المنااااطع ا قتصاااادية الواعااادة،

انتهى قدا  الفهربااء ما  إقاماة محداة كهربااء 

كيلااااااو فولاااااام، 22/66 اااااار  بورسااااااعيد جهااااااد 

والخداااااااوط الهوا ياااااااة المغحياااااااة لهاااااااا بداااااااو  

، وذلااك فااي إطاااار 2020كيلااومتر ا، فااي نااوفمبر 12

إعدااااااء الحفوماااااة المصااااارية ا ولوياااااة لقداااااا  

ت الفهرباااء ماا  أجااج لااوفير متدلبااات المشااروعا

القوميااااااة الفبااااااارى، ودعاااااات  ااااااابفات الفهربااااااااء 

  القوميااة، ولااوفير الفهرباااء للمصااانع وغيراااا ماا

.المناطع وذلك  م  إطار التنمية الشاملة

تياار وم  باي  الجهاود الحفومياة أيض اا، لوصايج ال

ة، الفهربا ي لعدة مشروعات محورياة بالمحافظا

ن اا  لمحور أبرزاا فاي لوصايج التياار الفهرباا ي  

، بتفل ااااااااة(غاااااااارب القناااااااااة)قناااااااااة السااااااااويو 

ر   ا)مليو  جني ، وأن اا  قنااة الساويو 93.1

ملياااااو  جنيااااا ، فضااااال ا عااااا  37، بتفل اااااة (القنااااااة

في لوصاااايج التيااااار الفهربااااا ي ل سااااتزرا  الساااام

.م يي  جني 7بالديبة غرب بورسعيد بتفل ة 
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احا، وقد  دم محافظة بورسعيد  دوات غير 

مساااابوقة فااااي مجااااا  التحااااو  الرقمااااي بقدااااا  

الفهربااااء  حياااث لدعااادن أو  محافظاااة رقمياااة فاااي

قاااراءة وإصاااادار فاااوالير الفهرباااااء، وعليااا ، قااااررت 

هربااء الدولة لعميت التجربة التي ن حاا قدا  الف

بمحافظااااة بورسااااعيد للتحااااو  الرقمااااي ونظااااام 

القااراءة الموحااد للعاادادات علااى مختلااف مناااطع 

الجمهوريااة، بعاااد أ  حققاام نسااابة نجاااح بلغااام 

للقضاااء علااى  اافاوى المااواطني  وإنهاااء% 100

.مشف ت القراءات الخاطئة للعدادات

د في باإل افة إلى ذلك، بدأت محافظة بورسعي

لااي لدبيااع منظومااة اإل اااءة الحكيااة والااتحفت اآل

فاااي إناااارة ولشاااغيج وقاااراءة بياناااات الفشاااافات

ماايو الفهربا ية بالشوار  والميادي  العامة، منح

  بحياااااااث ياااااااتت لشاااااااغيج وفصاااااااج جمياااااااع 2020

العاادادات عاا  بدعااد ماا   اا   جهاااز سااوفم وياار 

حي للااتحفت باادل ا ماا  نظااام التشااغيج الياادوي الاا

هلك كا  يفلاف أموال اا طا لاة، وأيادت عاملاة، ويسات

تجربة الف ير م  الجهد والوقم، وقد لت لدبيع ال

بحاي المناا  ما   ا   " عااطف الساادات"بشار  

عاداد ا ذكي اا يعماج علاى إدارة ولشاغيج30لركيب 

.كشا  بنعمدة اإلنارة1200

، وفااي إطااار لمفااي  الشااباب فااي مجااا  الفهرباااء

بات لقدم مديرياة القاوى العاملاة ببورساعيد لادري

ارات مجانياااة علاااى لصااانيع ولركياااب  ااا ا ر الساااي

، وور اة الفهربية، بمركز التدريب التاابع للمديرياة

و ، وااا"إيجيباامسيسااتمزوياارنجإس إي "مصاانع 

اليابانيااااااة ” سااااااوميتومو“أحااااااد مصااااااانع  ااااااركة 

ى لصااناعة الضاا ا ر، مااع حصااو  المتقاادمي  علاا

 اااااهادة معتمااااادة مااااا  وزارة القاااااوى العاملاااااة 

جاااااح، والشااااركة ل يااااد اجتياااااز الاااادورة التدريبيااااة بن

  ولااوفير الشااركة فاار  عمااج لجميااع المتاادربي

ف الااااحي  يجتااااازو  ا  تبااااارات التدريبيااااة والفشاااا

.الدبي بنجاح وذلك طبق ا لحاجتها
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ويهااااد  التاااادريب با ساااااس إلااااى لن يااااح باااارامج

لاااى لدريبياااة عالياااة الجاااودة للشاااباب لتااادريبهت ع

صاااااناعة  ااااا ا ر السااااايارات، حياااااث ياااااتت إعاااااداد 

ا  الشااباب ولاانايلهت بالمهااارات ال زمااة ل لتحاا

ارات، بالعمج بمجا  إنتااج وصاناعة  ا ا ر الساي

ة، ولااوعيتهت بناميااة الساا مة والصااحة المهنياا

فضااااال ا عااااا  عااااار  أامياااااة لر ااااايد اساااااته ك 

عاا  الفهربااء، حياث يعاود باالن ع علاى المشاترك

  طريااع   ااض قيمااة فااالورة الفهرباااء فضاال ا عاا

وم اا أ  ا ستخدام ال عَّا  للفهرباء والداقاة عم

التحتياة يعمج على لخ يض ا ست مار في البنية

لاك على مستوى ا جج الدويج فضل ا ع  كو  ذ

.م  أات مصادر الح ا  على البيئة

ها الدولاة ونتيجة لتلك الجهاود الح ي اة التاي باحلت

فاااااي مجاااااا  الداقاااااة والفهربااااااء، بلغااااام كمياااااة 

ملياو  كيلاووات 53الفهرباء المستهلفة لإلنارة 

، وبلغاام كميااة الفهرباااء 2020فااي الساااعة عااام 

م يي  كيلاووات فاي1403المستهلفة للصناعة 

مليااااااو  928.7مقارنااااااة بااااااا 2020الساااااااعة عااااااام 

كيلااااااووات فااااااي الساااااااعة، كمااااااا وصااااااج أعااااااداد 

آ   مشاااترك 309.1المشااتركي  بالفهرباااء إلااى 

ألااااااف مشااااااترك 243.2، مقارنااااااة بااااااا 2020عااااااام 

.2014عام 

.وزارة الفهرباء والداقة المتجددة: المصدر

243.2

309.1

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكهر 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(ألف مشترك)
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المااااء سااار الحيااااة، وحي ماااا ودجااادت المياااام ودجاااد 

ا التعميااار والبنااااء وا ساااتقرار والتقااادم، مااا  انااا

ياااة لسااعى الدولااة بجميااع الوسااا ج إلااى لااوفير ح

كريماااااة  ااااااالي محافظاااااة بورساااااعيد، والساااااير 

عر بخدى سريعة لتن يح مشروعات عم قة يش

بهااا المااواط ، وأو  اااحم المقومااات اااو لااوفير 

مياااام نظي ااااة نقياااة لجميااااع المنااااز  والوحاااادات 

.السفنية بشتى أنحاء الجمهورية

م، وم  أبرز المشروعات المن حة في قدا  الميا

قاار ببحاار البالنقاااليإعااادة لنايااج محدااات الميااام 

وقريااااااااة الصاااااااد ، ولن ياااااااح  ااااال مياااااااام قدااااااار 

كيلاااااومتر ا مااااا  محداااااة 11مليمتااااار بداااااو  300

  الصااد  حتااى مصاار  بحاار البقاار، لاات ا نتهاااء ماا

م ، وبتفل ة إجمالية بلغ2017المشرو  في يونيو 

.مليو  جني 12نحو 

وفيماااااا يتعلاااااع بقداااااا  مياااااام الشااااارب، لعماااااج 

م، المحافظااة علااى لشااغيج وصاايانة مرفااع الميااا

–والحي يتفو  ما  محداات لنقياة مياام الشارب

 ااابفات مياااام الشااارب، وعليااا ، أطلقااام الدولاااة 

ب المصرية عدة مشروعات لتوصايج مياام الشار

ياام إلى ربو  بورسعيد، لت إنشاء محدة لحلياة م

ألااااف متاااار 150، بداقااااة البحاااار  اااار  بورسااااعيد

-2018مفعاااب يوميًّااااا فااااي ال تااارة ماااا  ساااابتمبر 

ملياااو  ديناااار 35، بتفل اااة إجمالياااة 2020ماااارس 

ي، كااويتي، عبااارة عاا  قاار  ماا  الصااندو  الفااويت

ألااف متاار 250ولبلااس الداقااة اإلجماليااة للمحدااة 

مفعااااااب يوميًّااااااا، لخدمااااااة المدينااااااة، والمندقااااااة 

.الصناعية، والميناء

كمااا لاات إنشاااء محدااة الميااام الساادحية جنااوب 

ألااف متاار مفعااب 26، بداقااة (الفاااب)بورسااعيد 

، 2020وحتاااى 2017فاااي الياااوم،  ااا   ال تااارة مااا  

ملياو  جنيا ، والتاي ساتخدم370بتفل ة إجمالياة 

-ال ااتح -الر ااوا  -أم  لااف - ااادر عاازام )قاارى 

.بالمحافظة( العا ر م  رمضا 

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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أيض اااا، لااات عماااج ازدواج  ااال المياااام العفااارة مااا  

كيلومتر ا، 45القندرة غرب حتى بورسعيد بدو  

ولاااات لاااادعيت رافااااع الميااااام العفاااارة غاااارب بعاااادد

ي طلمبات جديدة، لت ا نتهاء ما  المشارو  فا3

.مليو  جني 400، بتفل ة إجمالية 2014سبتمبر 

وفااااي الساااايا  ذالاااا ، و اااام  جهااااود الشااااركات 

ة الموجودة فاي المحافظاة لعاد الشاركة القابضا

لمياااااام الشااااارب و الصااااار  الصاااااحي، مااااا  أاااااات 

الشااركات التااي ن ااحت العديااد ماا  المشااروعات 

فاااي القداااا ، ف اااي مجاااا  الصااار  الصاااحي، لااات 

إنشاااااء  داااااوط انحااااادار صااااار  صاااااحي لخدماااااة 

محداااااة محاااااو ت الرساااااوة و لوصااااايج الصااااار  

، وإنشااء  داوط(حي الجناوب)الصحي للمحدة 

ة صر  صحي لخدمة سو  الخضراوات وال اكه

، القياااام بعملياااة ملاااو (بحاااي العااارب)الجديااادة 

ولدهيااار لرفاااع ك ااااءة انحااادار الصااار  الصاااحي، 

و باإل افة إلاى نقاج  ال الصار  الصاحي الار ي

ي بشار  ا مي  الحي يعاو  إنشااء الماو  التجاار

، ومشااارو  إنشااااء  ااال (حاااي المناااا )والترفيهاااي 

طااارد مؤقااام و بدالاااة لاااربل جااازء مااا  لصااارفات 

جنااوب بورساااعيد، فضاال ا عاا  إحااا   C9مندقااة 

ولجدياااد محداااة رفاااع الصااار  الصاااحي بقرياااة أم 

ديد ، فضل ا ع  إح   ولج(جنوب بورسعيد) لف 

حااي المنااا ، R1&R2محدااة رفااع الصاار  الصااحي 

وإحااا   ولجديااااد محداااة رفااااع الصااار  الصااااحي 

(.جنوب بورسعيد)الفاب 

فة نساااابة ا ساااار المتصاااالة بالشااااب
اد العامة لمياام الشارب، وفق اا لتعاد

.2017عام 

95.4%
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"بحار البقار"ولم ج محداة معالجاة مياام مصار  

بار بمحافظة بورسعيد، الحاصلة علاى  اهادة أك

محدة لمعالجة ميام الصر  الزراعي في العاالت

، وا  ااخت ماا  نوعهااا، "جيناايو"ماا  موسااوعة 

أحااااد أباااارز إنجااااازات الدولااااة المصاااارية فااااي مجااااا  

الصاار  الصااحي، حيااث لاات افتتاااح المحدااة فاااي

كيلااااومترات 10، ولقااااع علااااى بدعااااد 2021ساااابتمبر 

ينة جنوب أن ا  بورسعيد في سيناء و ما  مد

كيلااااااااومتر ا، ولقااااااااع 17القندااااااارة  اااااااار  بنحاااااااو 

فاااااادان ا بإجمااااااالي 155المحدااااااة علااااااى مساااااااحة 

ألااف متاار مربااع فاااي الجانااب الشاارقي لقنااااة650

الساااويو وإلاااى الجناااوب مااا  مديناااة بورساااعيد 

.كيلومتر ا27بحوالي 

كمااا لدعاادن المحدااة ماا  أااات مشااروعات برنااامج 

لنميااااة  ااااب  جزياااارة ساااايناء ولعظاااايت موارداااااا 

حااو الدبيعيااة  حيااث ستساااات فااي استصاا ح ن

ألااف فاادا  ماا   اا   إعااادة لاادوير ولشااغيج 456

ميااااااام الصاااااار  الزراعااااااي والصناعااااااي، والصار 

ميمية الصحي، احا ولدقدَّر الداقة القصوى التصا

لمحدااة معالجااة ميااام مصاار  بحاار البقاار بنحاااو 

م ياااي  متااار مفعاااب فاااي ياااوم  حياااث لعماااج 5.6

المحدة  م  منظومة ميام مصار  بحار البقار

ألااف 400ليصااج إجمااالي ا را ااي المزروعااة إلااى 

.فدا  في سيناء

جاة الصال ا، ينلي ذلك م      أربع وحدات لمعال

فااااج الميااااام، حيااااث لدقاااادَّر الداقااااة ا سااااتيعابية ل

ملياااو  متااار مفعاااب فاااي 1.4وحااادة معالجاااة باااااا 

نةاليااوم، ولبلااس كميااة الميااام المعالجااة فااي الساا

.مليار متر مفعب2

ع في سيا  متصج، لمم إعادة لنايج محدة رفا

، بتفل اااة 2017ا ماااج بمدينااااة بورفاااؤاد فاااي ماااايو 

.مليو  جني 12إجمالية بلغم 
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ع ، ورافالقابوطيأيض ا لت إنشاء محدة معالجة 

الضاااااواحي والزااااااور وقريااااااة الديباااااة أ، ومحدااااااة 

ب، وإعاااااادة لناياااااج 9Cمعالجاااااة صااااار  صاااااحي 

و ااال الدااارد والشااابفات ج، ( 10S)محداااة رفاااع 

ة ومشرو  صر  صحي الضواحي والزاور والديبا

ألااف متاار مفعااب فااي اليااوم، 40بداقااة إجماليااة 

.مليو  جني 622وبتفل ة 

فااي الساايا  ذالاا ، لماام لوسااعة محدااة صاار  

الجامعااة، وأيض ااا لاات عمااج  ااااااال طااااارد بداااااو  

م مليمتار بتفل اة بلغا600كيلومترات وقددر 3.5

. مليو  جني 18

كمااااا لاااات اسااااتفما   اااابفات الصاااار  الصااااحي 

مليااو  جنياا ، فضاال ا 15بتفل ااة " بورفااؤاد"بمدينااة 

ع  إعادة لنايج محدة معالجة الصر  الصحي 

ألف متار مفعاب فاي الياوم 90ببورسعيد بداقة 

.مليو  جني 60بتفل ة 

فاااي ساااايا ت مدتصااااجت، لاااات افتتاااااح محدااااة صاااار 

، جناااوب ساااهج الحساااينية بمحافظاااة بورساااعيد

، لتحسااااي  حالااااة الصاااار  2018فااااي أغساااادو 

ألااف فاادا  باساات مارات بلغاام 87الزراعااي لنحااو 

  مليااو  جنياا ، ولسااتهد  المحدااة لحسااي100

الااااري فااااي ندااااا  محافظااااة لزماماااااتالصاااار  

لحجار الشرقية، التي لعر م لتحويج ميام صا  ا

ات البحرياااة، وزياااادة مياااام الصااار ، نتيجاااة التعااادي

.وانتشار المزار  السمفية

11Sوإح   ولجديد محداة رفاع الصار  الصاحي 

حاي الزاااور، وإحاا   ولجديااد محدااة رفااع الصاار  

(.  الشر –حي الزاور )والظافر S1الصحي 

إجماااالي عااادد محداااات معالجاااة 
الصاااااااار  الصااااااااحي بمحافظااااااااة 

.2020/2019بورسعيد حتى عام 

محطددددددات7
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