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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواكب التغيدرات التدي مدر  بهدا المجتمدع المصدرير فقدد اخدت  فدي–1985 مرحلتد  عدة تحوُّ

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

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

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

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

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

ع بددور المواطن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

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

.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 ▪

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

يةر وقد جاء هأا التقرير ليرصدد  نجدازات وجهدود الدولدة المصدرية خدالل السدنوات السدبع الماضد

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

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

ع مشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوع الوطنر بما يتالءم م

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

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 الوشراة مصطفى مدبولي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





لةذا مةا . يايقينًا، لو تهعههِّدا مصر وتوفرا فيهةا أدواا العمةران لكانة  سةلكان المةدن ورئيسةة بة د الةدن

وير رفاعة رافةع الكهكةاوي، الةذي يهعةد أحةد قةادة النهيةة العلميةة ورائةد التنة/ أوصانا ب  المفكر المصري

، "خةيد بةاريزتخليد اإلبريز فةي تل"في مصر والعالم العربي خ ل القرن التاسع عشر، في م لْف  األرهر 

عنةةدما يقةةوم علةةى صةةمو  مصةةر مةةن يم سةةن اسةةت ال موارد ةةا والمغةةزى لنةةا أنةة  . 1834الصةةادر عةةام 

.و وظيفها   صب  نبراسًا ممتوقدًا  وقا دًا شا رًا بين بلدا  العالم

، صةنع وبعد عقود زمنية خويلة مرا خ لها مصر بالك ير م  االنتصاراا، وصمدا للعديد م  التحةدياا

ي الحرية رعب مصر العظيم التاري َ مرتي  خ ل أعوام قليلةا تارة عندما ثار ،د الفساد وخالب بحق  ف

ارَ ، ف ةبوخنيتة ، وتارة أخرى عندما تمس  بهويت  وتحصة  2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30،د اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظ مي في 

حكةم، رئيسًةا عةدلي منصةور ال/ وبعد فترة حهكم انتقالية امتدا قرابة العام، تولى خ لها السيد المستشار

ة االنتقاليةة بمناسةبة اختتةام الفتةرة الرئاسةي-م قتًا لجمهورية مصر العربية، حمل  كلماا خكاب  األخيةر 

المسةتقب  ي مة إننةي لعلةى ثقةة بةين "األمةل فةي الغةد، فةي قولة  –2014يونيةو 4يوم األربعاء الموافة  

م، لكة  ، وإن كان  أر،  مخيبةً بدماء األبرياء، وسما   تشوبها بعةض الغيةولهذا الولن غدًا مشرقًا

ريةةاح أرا بةة دي سةةتعود سةةمراء بلةةون النيةةل، خيةةةةراء بلةةون أغصةةان الزيتةةةون، سةةما لا صةةافيةً، تبعةةث ب

.النجاح واألمل، دومًا كما كان 

ة، خالةب عبد الفتاح السيسةي رئاسةة جمهوريةة مصةر العربية/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 

ل الحةة  ، ونسةةتظل فيةة  بظةة لبنةةاة ولننةةا الةةذي ن لةةم بةة مهخاخبًةةا جمةةوط المصةةريي  أن يهعينةةو  بقةةوة 

فةةر  والعةةدل والعةةية الكةةريم، ونتنسةةم فيةة  ريةةاح الحريةةة وااللتةةزام، ونلمةةس فيةة  المسةةاواة وتكةةاف  ال

مةةر أن فةة  يهمكةة  لأل. وجةةودًا حقيقيًّةةا ودسةةتور حيةةاةا ألن سةةفينة الةةوخ  واحةةدة، فةةءن نجةة  نجونةةا جميعًةةا

  الشةعب يستقيم م  خرف واحدا كون  عقدًا اجتماعيًّا بي  الدولة مم لة في رئيسةها وم سسةاتها وبةي

. مهوريتنا الولنية المدنية ال ديثةلتيسيس 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددت سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الكهكةاوي، رائةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةول مة )
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تةي نصةبو ومنذ لل  الحي ، بدأا دروب الوخ  تحيا مرحلة جديدةا لبناء الدولة الوخنية المدنية الحدي ة ال

سةتقبل، إليها جميعًا، مع إدرال واطم م  قِبل الشعب المصري بيننا جميعًا نلتزم بخارخة خرية  لبنةاء الم

اا التةةةي يهظللهةةةا اإلرادة والتصةةةميم علةةةى العمةةةل، والتعةةةاون المنفةةةتح مةةةع الجميةةةعا لتخكِّةةةي كةةةل العقبةةة

.والصعوبااا حتى ننعم جميعًا ب مار التنمية

جهةودا ، تيافرا خ لهةا ال  ققت  الها  نجاشات  نموية  فو  عممر الزمنسنواا زمنية، 7لقد مرا 

ي ورغةم عِظةم مةا رةهدت  ربةوط مصةر مة  جهةد تنمةوي حقيقةي فة. لتحقي  نهيةة مهسةتحقة لشةعب أبةي 

تخكةى جميع ربوعها، فءن الدولة المصرية حكومة ورةعبًا ال تةزال لةديها الك يةر مة  الكمةوح إلنجةاز أكبةر ي

ة رئيسةة بيد أن للة  يتكلةب التوقةف لبرلةةا لنتيمةل مةا حققنةا  سةويًّا مة  إ،ةاءاا تنموية. عنان السماء

.ادمةخ ل لذ  الفترةا لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهية عبر سنواا مديدة ق

ز مصةةكفى مةةدبولي رئةةيس مجلةةس الةةوزراء بهةةذا الشةةين، قةةام مركةة/ وفةةي ،ةةوء توجيهةةاا السةةيد الةةدكتور

سةةنواا المعلومةةاا ودعةةم اتخةةال القةةرار بتنفيةةذ جهةةدم بح ةةيًّ لتوثيةة  ألةةم إنجةةازاا الدولةةة المصةةرية خةة ل ال

تعةاون السبع الما،ية، فةي جميةع منةاحي التنميةة وعلةى مسةتوى محافظةاا الجمهوريةة كافةةً، وللة  بال

:على النحو ا تي لى  صدار باقة من الكتب وقد خلهد . مع مختلف الجهاا والهيئاا الحكومية

: قكاعًةةا تنمويًّةةا، ولةةي23محةةاور تنمويةةة، بواقةةع 5كتابًةةا يسةةتعرا أبةةرز جهةةود الدولةةة علةةى مسةةتوى 23▪

. رافة  والشةبكااالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيةة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قكاط تنموي يستعرا الجهود الرئيسة على مستوى المحافظاا

على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازاا الرئيسة التي تحقق  خ ل السنواا السبع الما،ية27▪

.قكاط تنموي المهحددة سلفًا23الةجميع المحافظاا، تغكي 

اعةةاا أللةةم مةةا حققتةة  الدولةةة علةةى مسةةتوى كةةل  مةة  القكتلخيصةةيةكتابةةان يهقةةدِّمان صةةورة إجماليةةة ▪

. التنموية والمهحافظاا، بالتركيز على م رراا األداء الرئيسة

ا الدولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابرة  صةةةنع  اضةةةر وفةةةي لةةةذا المقةةةام، كةةةان لزامًةةةا علينةةةا أن نه كةةةد أن 

لى أك ر ، يهظلل  اإلع ن العالمي لحقوح اإلنسان، والذي ينكوي عومستقبلها وفق نهج  نموي صام 

اء، بمةةا فةةي للةة  الحةة  فةةي الحيةةاة دون تمييةةز، وحقةةوح الكفةةل، والحةة  فةةي الغةةذ)حقدةةا لرنسةةانية 13مةة  

هةةا تلةة  الحقةةوح التةةي تسةةتند إلي(. وحقةةوح األرةةخا  لوي الهمةةم دون تمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة الخاصةةة

التةي تهم ِّةل دعةوة عالميةة للعمةل مة  أجةل " 2030ألةداف التنميةة المسةتدامة "األلداف اإلنمائية األمميةة 

رجمتهةا القياء على الفقر، وحماية كوكب األرا، و،مان تمت ةع جميةع األفةراد بالسة م واالزدلةار، تمة  ت

.لدفًا أمميًّا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ور يتهةةا 2014اتصةةالًا، قامةة  الدولةةة المصةةرية بترجمةةة لةةذ  الحقةةوح فةةي دسةةتورلا الةةوخني الصةةادر عةةام 

ميةةة ، والتةةي تعكةةس الخكةةة االسةةتراتيجية خويلةةة المةةدىا لتحقيةة  مبةةادئ وألةةداف التن2030المسةةتقبلية 

س عملهةا، وفةي سةبيل تنفيةذ تلة  الر يةة، أخلقة  الحكومةة المصةرية برنةام. المستدامة في كل المجاالا

دعوة  تامًةةا    ةة  الةة. ا ليكةةون إخةةارًا تنفيةةذيًّا لجهةةود مصةةر التنمويةةة"مصةةر تنكلةة "الةةذي يحمةةل عنةةوان 

.ممتدة  والعم  ي دوـ األم  ليوم أفض   وغد أيثر اشد ارًا لولننا 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



السويس في أرقام

دم المحافظدة  لدى9تبلغ المساحة الكلية للمحافظة  آالف كيلدومتر مربدعر وتقس 

ألد  نسدمةر كمدا يبلدغ 770.5أحياءر ويبلغ  جمدالي عددد سدكان المحافظدة نحدو 5

ل الزيادة الطبيعية للمحافظة  .لكل أل  نسمة13.1معد 

تهر الفحددم والبتددرولر كمددا تشدد: يتددوافر بالمحافظددة العديددد مددن المددوارد الطبيعيددة  أهمهددا

سوجاتر صناعة وتعبئة األسمنتر وصناعة المن: بالعديد من األنشطة االقتصادية  مثل

.والزجاج الدوائير واألسمدة والكيماوياتر وىحن وتفريغ البضائعر وصيد األسماك

قدة كما تزخر المحافظة بمناط  الجأب السياحير مثلر منطقة العين السخنة وهي منط

ترفيهيدددة عالجيدددةر وعيدددون موسدددىر والجدددزر الخضدددراءر وقصدددر محمدددد علدددير وتدددل اليهوديدددة 

.بالخورر ومبنى المساجيري مارتيمر وقلعة قنصوة الغوري

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

11.5%

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

194.1

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

25.1
أل  متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل أل  نسمة

13.1 %48.7
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معد 
2020عام 

9.0
آالف كيلومتر 

مربع

770.5
ألف نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

%2.3

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

100%

المساحة الكلية

أل  مشتغل



أبرز مؤىرات المحافظة

مليددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد  10
دة إجمالي تكلفةة إنشةاء جامعةة الج لةة الجدية

.2020بالسويس عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات 

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  4.7
ء إجمةةةالي تكلفةةةة إنشةةةاء محكةةةة توليةةةد كهربةةةا

.2017السويس البخارية عام 

99.9%
ة لميةا  نسبة األسر المتصةلة بالشةبكة العامة

.2017الشرب وفقًا لتعداد السكان عام 

مليددددددددددددددددددددددار

2.2جنيددددددددددددددددددددددد 
إجمةةةالي تكلفةةةة وحةةةداا اإلسةةةكان االجتمةةةاعي 

.2020المنفذة بالمحافظة حتى عام 

مليددددددددددددارات

5.2جنيددددددددددددددددددددددد 
يونيةةو الةةذي يةةرب  بةةي  30تكلفةةة إنشةةاء محةةور 

.2019محافظاا إقليم قناة السويس عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

2.5جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
إجمةةةةةالي تكلفةةةةةة إنشةةةةةاء وتكةةةةةوير المنشةةةةة ا 

حتةةةةةى 2016الصةةةةةحية بالمحافظةةةةةة مةةةةة  عةةةةةام 

.2021عام 

300.4
ى عةةةدد المشةةةتركي  فةةةي رةةةبكة الكهربةةةاء حتةةة

.2020نهاية عام 

ألددددددددددددددددددددددددد 

مشددددددددددددترك

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون 

دوالر 450
ألةةف متةةر 250صةةهاريس سةةعة 6تكلفةةة إنشةةاء 

2020مكعب لتخزي  المواد البترولية عام 



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 المصدددريةر التدددي عمددددت خدددالل السدددنوات السدددبع الماضددديةر بكدددل السدددبل واآلليدددات الممكنددد

. لى تحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

456مدرسدددددددددددددة
إجمةةالي عةةدد المةةدارس بالمحافظةةة حتةةى عةةام 

2021/2020.

ماليددددددددددددددددين 

جنيددددددددددددددددددددددد  210
د إجمةةالي تكلفةةة إنشةةاء وتكةةوير وتوسةةعة عةةد

(.2021-2014)مدرسة خ ل الفترة 34

61.3%
عةام نسبة م  تم محو أميتهم للمقيدي  حتةى

2021/2020.

412
س تكلفةةة إنشةةاء كليةةة الكةةب بجامعةةة السةةوي

.2020في سبتمبر 

51.5%
نسةةةةةبة اإلنةةةةةا  المقيةةةةةداا بةةةةةالتعليم العةةةةةالي

.2020/2019بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددار 

1.6جنيددددددددددددددددددددددد 
تكلفةةةةةةةة إنشةةةةةةةاء المجمةةةةةةةع الكبةةةةةةةي الجديةةةةةةةد 

.2021بالسويس عام 
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رةةةةهد القكةةةةاط الصةةةةحي خفةةةةرة حقيقيةةةةة خةةةة ل 

السةةةنواا الما،ةةةية، حيةةةث حرصةةة  الدولةةةة علةةةى 

االرتقةةةاء بالمنظومةةةة الصةةةحية، وللةةة  مةةة  خةةة ل

حية العمل علةى إعةادة تيليةل البنيةة التحتيةة الصة

وتكويرلةةةةةاا لتواكةةةةةب التكةةةةةور فةةةةةي أداء الخدمةةةةةة 

الصةةةةحية مةةةة  خةةةة ل تكبيةةةة  منظومةةةةة التةةةةيمي  

الصةةحي الشةةةامل الجديةةةدة، كمةةةا رةةةددا الدولةةةة 

ي  على ،رورة توفير الخدماا الصةحية للمةواخن

دة وبشةةكل سةةريع فةةي يةةل تكبيةة  معةةايير الجةةو

. المتبعة عالميًّا

الدولةةةةة لار قةةةةاة بمن ومةةةةة فةةةةي ،ةةةةوء ر يةةةةة 

فقةةةةةةد قامةةةةةة  المحافظةةةةةةة الرعايةةةةةةة الصةةةةةة ية 

ثةر بالعديد م  المشروعاا التي كةان لهةا بةالل األ

شةاء على صحة المةواخني ، والتةي تنوعة  بةي  إن

مستشةةةةةفياا جديةةةةةدة، وتكةةةةةوير مستشةةةةةفياا

ة، قائمة، وإنشاء وتكةوير وحةداا الرعايةة الصةحي

وفةةةةةي لةةةةةذا السةةةةةياح، فقةةةةةد قامةةةةة  المحافظةةةةةة 

:، ألمهامن المستشفياتعدد بتطوير

تةةةةم :تكةةةةوير مستشةةةةفى حميةةةةاا السةةةةويس ▪

، ومةةة  2016البةةةدء بتكةةةوير المستشةةةفى عةةةام 

المخكةة  االنتهةةاء مةة  التكةةوير بنهايةةة عةةام 

مركةز الجهةاز الهيةمي)، حيث تم تكةوير 2021

مليةةةةون 40.1بالمستشةةةةفى بتكلفةةةةة ( والكبةةةةد

سةةريرًا 38جنيةة ، والمكةةون مةة  دوريةة  بسةةعة 

وبةةةةة  وحةةةةةدة منةةةةةايير جهةةةةةاز ليةةةةةمي علةةةةةوي، 

ع وسفلي وقنواا مراريةة، كمةا تةم تكةوير ورفة

كفةةةةةةةةاءة العيةةةةةةةةاداا الخارجيةةةةةةةةة والمعامةةةةةةةةل 

بلغة  لمستشفى حميةاا السةويس بتكلفةة

.مليون جني 

تم البةدء فةي : 2021مستشفى السويس عام ▪

، وللةةةة  مةةةة  2019تكةةةةوير المستشةةةةفى عةةةةام 

. خةةةةةة ل رفةةةةةةع كفةةةةةةاءة مبةةةةةةاني المستشةةةةةةفى

-ة التشةةةكيباا الداخليةةةة والخارجيةةة)وتشةةةمل 

-أعمةةةةةةةال الكهربائيةةةةةةةة -األعمةةةةةةةال الصةةةةةةةحية 

اا رةةبكة الغةةاز-منظومةةة الحريةة  -التكييةةف 

(.الكبية

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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سةةةةريرًا لتقةةةةديم 177ييةةةم المستشةةةةفى عةةةةدد 

-الجهةةةاز الهيةةةمي والكبةةةد -باخنةةةة )خةةةدماا 

ة األمةةراا النفسةةي–قسةةم الغسةةيل الكلةةوي 

األمةةةراا-الرومةةةاتيزم والتيليةةةل-والعصةةةبية 

-ية الجلديةة والتناسةل-ع ج األورام -الصدرية 

جراحةةةةة -جراحةةةةة األخفةةةةال -الجراحةةةةة العامةةةةة 

المةةةة  -جراحةةةةة المسةةةةال  -الوجةةةة  والفكةةةةي  

الرعايةة -األنةف واأللن -العظةام –واألعصاب 

يةةد، نسةةاء وتول-القسةةكرة القلبيةةة -المركةةزة 

.مليون جني 32بتكلفة 

مبنةى )2021مستشفى السةويس العةام عةام ▪

ايةة تم البدء بقسم العملياا والرع(: الكوارئ

غةرف 5المركزة بمبنى الكةوارئ والمكةون مة  

الجراحةةةةةةاا -العظةةةةةةام –الجراحةةةةةةة )عمليةةةةةةاا 

سةةةةةريرًا 13وعةةةةةدد ( نسةةةةةاء وتوليةةةةةد-الدقيقةةةةةة 

للرعايةةةةةةةةةة المركةةةةةةةةةزة بالخةةةةةةةةةدماا المختلفةةةةةةةةةة 

ا بهةدف 2016لقسم الكةوارئ، وللة  فةي عةام 

تقةةةديم خدمةةةة خبيةةةة متميةةةزة لمةةةا يقةةةرب مةةة  

ى ألةةف مةةواخ  بمدينةةة السةةويس تتمارةة750

ا مةةع المعةةايير العالميةةة لرعايةةة المر،ةةى خبقًةة

ألحةةةةد  معةةةةايير الجةةةةودة و معةةةةايير مكافحةةةةة 

وط العةةةدوى، وبلغةةة  التكلفةةةة الكليةةةة للمشةةةر

.مليون جني 59نحو 

: مستشةةفى الحةةروح بجامعةةة قنةةاة السةةويس▪

، 2018تةةةم البةةةةدء فةةةةي تكةةةوير  فةةةةي ينةةةةاير عةةةةام 

اا والةةذي يهسةةهم بةةدور كبيةةر فةةي تقةةديم الخةةدم

الصةةةةةةحية والكبيةةةةةةة المتنوعةةةةةةة للمةةةةةةواخني  

بمحافظةةةة السةةةويسا ويهةةةدف إلةةةى االرتقةةةاء 

بالبنيةةةةة األساسةةةةية ورفةةةةع كفةةةةاءة الخةةةةدماا

المقدمةةةةةةة مةةةةةة  المستشةةةةةةفياا الجامعيةةةةةةة، 

وبلغةةةةةةةةةةةة  التكلفةةةةةةةةةةةةة الكليةةةةةةةةةةةةة للمشةةةةةةةةةةةةروط 

.مليون جني 175

رية وإ،افة إلى ما سب ، فقد أول  الدولة المصة

اء التمامًةةا بالمنظومةةةة الصةةةحية، وتكةةةوير وإنشةةة

مراكز ووحةداا خةب األسةرة والمعامةل المركزيةة 

:ومراكز ع ج األورام على النحو التالي
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تةةةةم تكةةةةوير ورفةةةةع كفةةةةاءة المعامةةةةل الكبيةةةةة ▪

بالمحافظةةةةةةةةةةة، بتكلفةةةةةةةةةةة إجماليةةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةةة  

.ألف جني 850

تةةةةم : مركةةةةز القةةةةواا المسةةةةلحة لعةةةة ج األورام▪

س افتتاح مركز ع ج األورام بمحافظة السوي

لخدمةةةة  العسةةةةكريي  والمةةةةدنيي ، فةةةةي يونيةةةةو

.2015عام 

متةرًا مربعًةا، ومةزود 820يهقام المركز على مساحة 

بيحةةد  األجهةةزة الكبيةةة العالميةةة، وييةةم غرفةةة

.جهاز المماثل اإلرعاعي

:إنشةةةةةةةةاء مستشةةةةةةةةفى الصةةةةةةةةدر بالسةةةةةةةةويس▪

لصةةدر تةةم البةةدء بءنشةةاء المستشةةفى الجديةةد ل

سةةةريرًا خاصًةةةا بمر،ةةةى 125، بسةةةعة 2017عةةةام 

الصةةةةةةةدر، والةةةةةةةةذي يشةةةةةةةةتمل علةةةةةةةةى جراحةةةةةةةةاا 

-سةةةةةةةونار –أرةةةةةةةعة -متخصصةةةةةةةة للمر،ةةةةةةةى 

اسةةةتقبال -عيةةةاداا خارجيةةةة -معامةةةل رئيسةةةة 

قسةةم عنايةةة مركةةزة -خةةوارئ لمر،ةةى الصةةدر 

قسةةةةةةم عمليةةةةةةاا لمر،ةةةةةةى الصةةةةةةدر، بتكلفةةةةةةة 

.مليون جني 180.8كلية بلغ  

بهةدف 2019إنشاء مركز أورام السويس عةام ▪

تقةةةةةةديم الخةةةةةةدماا الكبيةةةةةةة لمر،ةةةةةةى األورام 

بمحافظة السويس والمحافظاا المجاورة،

خبقًةةةةةةةةةةةةةةا لمعةةةةةةةةةةةةةةايير الجةةةةةةةةةةةةةةودة، بتكلفةةةةةةةةةةةةةةة 

.مليون جني 37.5

بةةر يةةتم بنةةاء أك: إنشةةاء المجمةةع الكبةةي الجديةةد▪

مجمةةةةع خبةةةةي فةةةةي رةةةةمال مصةةةةر ورةةةةرقها، 

أكتةةةةةةوبر السةةةةةةكنية بمحافظةةةةةةة 24بمنكقةةةةةةة 

ألةةف 400، علةةى مسةةاحة 2019السةةويس عةةام 

سةةرير بجميةةع 400متةةر بعةةدد أسةةر ة يصةةل إلةةى 

الخةةةةةةةةدماا الكبيةةةةةةةةة، والتخصصةةةةةةةةية، وكةةةةةةةةذا 

الجراحةةةةةةاا التخصصةةةةةةية النةةةةةةادرة والدقيقةةةةةةة 

المتقدمةةةةة، وللةةةة  ،ةةةةم  منظومةةةةة التةةةةيمي  

.الصحي الشامل

وتقةةةدر 2019وتةةةم البةةةدء فةةةي المشةةةروط فةةةي عةةةام 

التكلفةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةت مارية للمشةةةةةةةةةةةروط بنحةةةةةةةةةةةو 

.مليار جني 1.7
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م ويشةةهد العمةةل فةةي بنةةاء المركةةز الكبةةي قيةةا

المسةةةةة ولي  عةةةةة  تنفيةةةةةذ المشةةةةةروط الكبةةةةةي 

بالعمةةةل بكةةةل جهةةةد ودقةةةة وسةةةرعة مةةة  أجةةةل 

ة إتمةةام البنةةةاء، ليسةةةتفيد منةة  ألةةةالي محافظةةة

السويس والمحافظاا األخرىا ولل  بهدف

تقةةةةةديم خدمةةةةةة خبيةةةةةة متميةةةةةزة للمةةةةةواخني  

ر بمحافظةةة السةةويس تتمارةةى مةةع المعةةايي

يير العالمية لرعاية المر،ى خبقًا ألحد  معةا

.الجودة ومعايير مكافحة العدوى

وبجانةةب تلةة  الجهةةود، قامةة  الدولةةة بءنشةةاء

مركةةزًا لكةةب األسةةرة ووحةةدة 24وتكةةوير عةةدد 

صةةحيةا وتعمةةل تلةة  الوحةةداا والمراكةةز علةةى 

، تقةديم خةةدماا خبيةة متميةةزة مة  تكعيمةةاا

وأدويةةة، ومتابعةةة للحمةةل، وإسةةعافاا أوليةةة، 

و وقةةةد بلغةةة  التكلفةةةة الكليةةةة للمشةةةروط نحةةة

مليةةةةون جنيةةةة ، والتةةةةي مةةةة  بينهةةةةا علةةةةى 461.8

مركةةةز خةةةب أسةةةرة : سةةةبيل الم ةةةال ال الحصةةةر

مركةةز خةةب -السةةويس الجديةةدة صةةحة مصةةر 

وحةدة خةب أسةرة السةويس -أسرة األربعةي  

–الجناي وحدة خب أسرة العمدة -القديمة 

وحةةةدة خةةةب -وحةةةدة خةةةب أسةةةرة المحروسةةةة 

وحةةةةدة خةةةةب أسةةةةرة -أسةةةةرة عةةةةرب العةةةةامري  

، 1وحةةةةةدة خةةةةةب أسةةةةةرة السةةةةة م -السةةةةةاداا 

.2والس م 

رة وع وة على لل  فقد رددا الدولة على ،رو

االرتقةةةاء بمسةةةتوى الخةةةدماا الصةةةحية المقدمةةةة

املة للمصةةةريي  وتةةةوفير التغكيةةةة الصةةةحية الشةةة

لهةةةةم بجةةةةودة وكرامةةةةة ودون تمييةةةةز تحةةةة  مظلةةةةة 

مشةةةةةةروط التةةةةةةيمي  الصةةةةةةحي الشةةةةةةامل الجديةةةةةةد 

(.مستقبل صحة مصر)

بة وسةةةعيًا مةةة  الدولةةةة لتةةةوفير بيئةةةة عمةةةل مناسةةة

ع للعةةاملي  بقكةةاط الصةةحة، فقةةد تةةم تكةةوير ورفةة

س، كفةةاءة الفةةرط الةةرئيس لةةوزارة الصةةحة بالسةةوي

ا بهةةةدف الحفةةةاا علةةةى الصةةةحة 2021خةةة ل عةةةام 

العامةةة، وكفةةاءة عمةةل النظةةام الصةةحي الةةوخني، 

يةاا م  خ ل إدخال التقنية الحدي ة لغرف العمل

قمةةي وتقليةةل زمةة  االسةةتجابة، لتعزيةةز التحةةول الر

روط للخةةدماا الصةةحية، وقةةد بلغةة  تكلفةةة المشةة

.مليون جني 27.6
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كمةةةا أولةةة  الدولةةةة التمامًةةةا بمصةةةابي األمةةةراا 

المزمنةةةةةةة، حيةةةةةةث أهخلقةةةةةة  المبةةةةةةادرة الرئاسةةةةةةية 

لمتابعةةةةة وعةةةة ج األمةةةةراا المزمنةةةةة والكشةةةةف 

2020المبكةةةةةر عةةةةة  االعةةةةةت ل الكلةةةةةوي فةةةةةي عةةةةةام 

لتشةةةةةةةةةمل جميةةةةةةةةةع محافظةةةةةةةةةاا الجمهوريةةةةةةةةةة، 

وتسةةتهدف أصةةحاب األمةةراا المزمنةةة لمةة  لةةم 

عامًةةا، وتحقيقًةةا لةةذل  فقةةد تةةم 40فةةوح سةة  الةةة 

مركةةةةزًا خبيًةةةةا ووحةةةةدة صةةةةحية 21تخصةةةةيد عةةةةدد 

كةةر بمحافظةةة السةةويس يةةتم فيهةةا الكشةةف المب

.ع  االعت ل الكلوي

وحرصًةةا مةة  الدولةةة علةةى صةةحة المةةرأة، فقةةد تةةم 

ي إخ ح المبادرة الرئاسةية لةدعم صةحة المةرأة فة

ف ، والتي تستهدف تقديم خدمة الكشة2019عام 

حةد المبكر ع  أورام ال دي والتوعية بيلميةة الف

الدوري لل دي، إ،ةافة إلةى الكشةف عة  األمةراا

.غير السارية والصحة اإلنجابية للسيداا

ا فيةةةلًا عةةة  تقةةةديم العةةة ج بيحةةةد  بروتوكةةةوال

العةة ج العالميةةةةةةةةة بالمجةةةةةةان، لمةةا يقةةةةةةةرب مةةةةةة  

. مليةةةةةون سةةةةةيدة علةةةةةى مسةةةةةتوى الجمهوريةةةةةة30

ديم وتماريًا مع لل  فقد قام  المحافظة بتقة

.مركزًا بيحياء السويس15المبادرة في 

اسةةةتكمالًا لمبةةةادراا دعةةةم صةةةحة الكفةةةل، فقةةةد 

شةةةاف تبنةة  المحافظةةة المبةةةادرة الرئاسةةية ل كت

المبكةةةر وعةةة ج ،ةةةعف وفقةةةدان السةةةمع بعةةةدة 

. مراكز صحية بالمحافظة

تهةةةةدف الحملةةةةة إلةةةةى اكتشةةةةاف وعةةةة ج ،ةةةةعف 

  وفقدان السمع عند األخفال حدي ي الةوالدة مة

. خ ل عمل فحد سمعي لألخفال

من ومةةةةةةة التةةةةةة مين الصةةةةةة ي وفيمةةةةةةا يخةةةةةةد 

تةةةةةم رفةةةةةع كفةةةةةاءة منظومةةةةةة الرعايةةةةةة : الشةةةةام 

الصةةةحية مةةة  خةةة ل اسةةةتحدا  منظومةةةة جديةةةدة 

ي للتةةةةةةيمي  الصةةةةةةحي تتسةةةةةةم بالشةةةةةةمولية، وتةةةةةةيت

محافظةةة السةةويس ،ةةم  محافظةةاا المرحلةةة 

: اااألولى، حيث تتيم  المرحلةة األولةى محافظة

لية، بورسعيد، جنوب سيناء، األقصةر، اإلسةماعي)

(.السويس، وأسوان
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مةةةةع اسةةةةتمرارية العمةةةةل فةةةةي منظومةةةةة التةةةةيمي  

نيةة الصحي الشامل الجديد وفقًا للمعةدالا الزم

المحةةةةددة، وتكةةةةوير المنشةةةة ا الصةةةةحية ووفقًةةةةا 

لمعةةةايير الرقابةةةة والجةةةودة الخاصةةةة بالمنظومةةةة

داريةة الجديدة، كما يتم تدريب األخقم الكبية واإل

علةةى أعلةةى مسةةتوى ورفةةع كفةةاءتهم بمةةا ييةةم 

تقةةةديم أفيةةةل خدمةةةة خبيةةةة للمر،ةةةى مةةة  خةةة ل

المنظومةةةةةةة الجديةةةةةةدة، يهعةةةةةةد  التةةةةةةيمي  الصةةةةةةحي 

ة الشةامل الجديةةد أساسًةةا لمنظومةة صةةحية قويةة

.في مصر تحافظ على صحة المصريي 

لذا، وقد انعكس  جهود الدولة خ ل السةنواا

السةةةةةبع الما،ةةةةةية علةةةةةى أداء منظومةةةةةة قكةةةةةاط 

الصةةحة فةةي محافظةةة السةةويس، حيةةث رةةهدا 

لغة  ارتفاعًا في أعداد المنش ا الصحية والتةي ب

، وبلةةةةل عةةةةدد 2019منشةةةةية صةةةةحية عةةةةام 26نحةةةةو 

ظةةةة األَسِةةةردة داخةةةل المنشةةة ا الصةةةحية بالمحاف

سةةةةريرًا فةةةةي العةةةةام نفسةةةة ، وبلغةةةة  أعةةةةداد 1033

المسةةةةةةةةةةةةةتفيدي  مةةةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةةةيمي  الصةةةةةةةةةةةةةحي 

، 2020ألةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةةواخ  بنهايةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةام 452.1

ة وعدد الحةاالا التةي تةم ع جهةا علةى نفقةة الدولة

.آالف حالة في العام نفس 8.2بلل نحو 

4.8

8.2

2014 2020

عدد الحاالت التي تم عالجها على نفقة 

الدولة بالمحافظة خالل عامي 

2020و2014

(أل  حالة)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر
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 طةةةوير قطةةةا  تةةةدرل الدولةةةة المصةةةرية ،ةةةرورة 

ق التعلةةيم األساسةةةي والفنةةي مةةةن أ ةة    قيةةة

حيةةةةةةث تسةةةةةةتهدف الر يةةةةةةة . 2030رؤيةةةةةةة مصةةةةةةر 

علةةةيم االسةةةتراتيجية للتعلةةةيم فةةةي مصةةةر إتاحةةةة الت

بجةةةودة عاليةةةة دون تمييةةةز، وفةةةى إخةةةار م سسةةةي 

كفء ومستدام، وفي إخار لل  قامة  محافظةة 

ية السةةويس علةةى مةةدار السةةنواا السةةبع الما،ةة

قةاء بالعديد م  اإلنجازاا التي أسهم  فةي االرت

شاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي، حيث تم إن

مدرسةةة خةة ل الفتةةرة 34وتكةةوير وتوسةةعة عةةدد 

م يةةةي  جنيةةة ، 210بتكلفةةةة بلغةةة  ( 2014-2021)

:ومنها

ويةةةيتي علةةةى رأسةةةها أول مدرسةةةة مصةةةرية يابانيةةةة

غةةة  بالسةةةويس، حيةةةث تةةةم إنشةةةا لا بتكةةةةةةةةلفة بل

فصلًا، وقةد جةاء للة  11مليون جني ، وتيم 13.7

فةةةي إخةةةار الجهةةةود التةةةي تبةةةذلها الدولةةةة بمختلةةةف

محافظةةةاا الجمهوريةةةة لتنميةةةة قةةةدراا الكةةة ب 

والتوجةةةة  نحةةةةو األنظمةةةةة العالميةةةةة فةةةةي التعلةةةةيم

.األساسي

تنوعةةة  جهةةةود المحافظةةةة بةةةي  إقامةةةة مةةةدارس 

، جديةةةةةدة للتعلةةةةةيم األساسةةةةةي وال ةةةةةانوي والفنةةةةةي

دد ومشروعاا تكوير وتجهيز وإجراء الصيانة لع

.م  المدارس القائمة بالفعل

لةذا بجانةةب افتتةاح وتشةةغيل عةدد مةة  المةةدارس

النوعيةةةةةة م ةةةةةل مةةةةةدارس اللغةةةةةاا أو المةةةةةدارس 

مدرسةةةةة جديةةةةدة 12اليابانيةةةةة، وتةةةةم إنشةةةةاء عةةةةدد 

.مليون جني 85.8بتكلفة 2015عام 

م كما تةم عمةل إحة ل كلةي وجزئةي لمدرسةتي  عةا

. مليون جني 13.9بتكلفة 2016

مدرسةةةةة بتكلفةةةةة 15فيمةةةةا تمةةةة  توسةةةةعة عةةةةدد 

.2014مليون جني  عام 77.6

مدرسةةة 23كمةةا تةةم إنشةةاء ورفةةع كفةةاءة وتكةةوير 

بمختلةةةةةةةةةف المراحةةةةةةةةةل التعليميةةةةةةةةةة بمحافظةةةةةةةةةة 

ة فصةةلًا، بكاقةةة اسةةتيعابي451السةةويس تيةةم 

ألةف خالةب وخالبةة، تم ةل المراحةل 18تصل إلةى 

. التعليمية المختلفة كافة

ومةةةةةن أمثلةةةةةة المةةةةةداره التةةةةةي  ةةةةةم  نشةةةةةاؤ ا 

:ما يلي

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األساسةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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إنشةةاء مدرسةةة الشةةهيد لةةادي بسةةام غريةةةب ▪

م يةةةةةي  جنيةةةةة  7.3بتكلفةةةةةة : للتربيةةةةةة الفكريةةةةةة

رية فصلًا، ولي أول مدرسة تربية فك11وتيم 

.بالمجتمعاا الجديدة

م تةة: مدرسةةة خليفةةة بةة  زايةةد الرسةةمية للغةةاا▪

748إنشةةةا لا وفقًةةةا لقةةةرار رئةةةيس الةةةوزراء رقةةةم

، بتخصةةةةةيد قكعةةةةةة أرا مةةةةة  2019لسةةةةةنة 

آالف متةةةةر مربةةةةع، 7أمةةةة ل الدولةةةةة بمسةةةةاحة 

بحةةةةي 2بمنكقةةةةة الخةةةةدماا بمدينةةةةة السةةةة م 

محافظةةة السةةويسا إلقامةةة مدرسةةة -عتاقةةة 

تجريبيةةةةةةةة بنظةةةةةةةام الشةةةةةةةراكة عليهةةةةةةةا، وتعةةةةةةةد  

المدرسةةةةة إحةةةةدى مةةةةدارس اللغةةةةاا الرسةةةةمية 

.يةبءرراف الهيئة العامة لألبنية التعليم

تةم إنشةاء مدرسة الشهيد مجند عمةرو حامةد▪

مدينةةة وافتتةةاح المدرسةةة للتعلةةيم األساسةةي ب

الحريةةةةةةة القديمةةةةةةة بحةةةةةةي عتاقةةةةةةة بمحافظةةةةةةة 

آالف متةةر، 4السةةويس، مقامةةة علةةى مسةةاحة 

.فصلًا22ويبلل عدد فصولها 

وتيةةةةم: مدرسةةةةة السةةةة م الرسةةةةمية للغةةةةاا▪

فصةةةةةلًا السةةةةةتيعاب زيةةةةةادة اإلقبةةةةةال علةةةةةى 28

حةو مدارس اللغةاا الرسةمية، بتكلفةة بلغة  ن

.م يي  جني 7.4

ية توسةةعة مدرسةةة اللغةةاا التجريبيةةة الرسةةم▪

مةةةةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةةةةة ل زيةةةةةةةةةةةةةةةةةادة : اإلنجليزيةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فصةةول السةةتيعاب اإلقبةةال علةةى المةةدارس5

مليةةةةون 1.6الرسةةةةمية لغةةةةاا، وللةةةة  بتكلفةةةةة 

.جني 

وعةةة وة علةةةى مةةةا سةةةب  فقةةةد قامةةة  المحافظةةةة 

بتكةةوير ورفةةع كفةةاءة عةةدد مةة  المةةدارس وزيةةادة 

:عدد الفصول بها، وييتي ألمها

تكةةةةةوير مدرسةةةةةة التوفيةةةةة  للصةةةةةم و،ةةةةةعاف ▪

فصول باإل،ةافة إلةى6السمع، وتحتوي على 

فةةة كليةةة ورش لتقليةةل الك افةةة الك بيةةة، بتكل

.م يي  جني 6.9بلغ  
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تكةةةوير مدرسةةةة مصةةةعب بةةة  عميةةةر للتعلةةةيم ▪

م يةةي  جنيةة  6األساسةةي، بتكلفةةة بلغةة  نحةةو 

.فصلًا31لزيادة عدد الفصول بنحو 

رةةةكيوتوسةةةعة مدرسةةةة الشةةةهيد صةةة ح أبةةةو ▪

مليةةون جنيةة ا 2االبتدائيةةة، بتكلفةةة بلغةة  نحةةو 

فصةةةلًا 11وللةةة  لزيةةةادة عةةةدد الفصةةةول بنحةةةو 

. لتقليل الك افة الك بية

تعليةةةةةةة مدرسةةةةةةة الشةةةةةةهيد محمةةةةةةد يوسةةةةةةف ▪

وللتعلةةةةةةيم األساسةةةةةةي، بتكلفةةةةةةة بلغةةةةةة  نحةةةةةة

ألةةف جنيةة ا وللةة  لزيةةادة عةةدد الفصةةول 687.4

. يةفصول لتقليل الك افة الك ب10بنحو 

تكةةةةوير مدرسةةةةة الرحةةةةاب للتعلةةةةيم األساسةةةةي▪

فصةةةةةةةلًا وإلغةةةةةةةاء الفتةةةةةةةرة ال انيةةةةةةةة 11بزيةةةةةةةادة 

ا واسةةةتيعاب الزيةةةادة السةةةكانية بالمجتمعةةةا

.مليون جني 1.8العمرانية الجديدة، بتكلفة 

4.2

4.6

2014/2013 2021/2020

أعداد الفصول بالمدارس خالل عامي 

(2014/2013–2021/2020*)

(أل  فصل)

.الفنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر
.البياناا ال تشمل التعليم األزلري* 
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م رةراء فقةد تةفيما يتعلق بالتعليم الفني أما 

آالا ومعةةةةةةةةةداا لمةةةةةةةةةدارس التعلةةةةةةةةةيم الفنةةةةةةةةةي 

م يةةةةي  جنيةةةة ا بهةةةةدف 5.4بالمحافظةةةةة، بتكلفةةةةة 

تةةةةةةةةدريب الكةةةةةةةة ب عمليًّةةةةةةةةا لمواكبةةةةةةةةة التكةةةةةةةةور 

التكنولةةوجي، وجةةاء للةة  فةةي إخةةار جهةةود الدولةةةة 

ة لتكةةةوير التعلةةةيم الفنةةةيا حيةةةث تةةةم رةةةراء أجهةةةز

الهيةةةدروماتي  والنيوماتةةة  لمسةةةاعدة الكةةةة ب

على التدريب العملةي علةى أحةد  األجهةزة بهةدف

.ألف جني 630تيليلهم لسوح العمل، بتكلفة 

ويةةة كمةةا تةةم أييًةةا تكةةوير مدرسةةة السةةويس ال ان

مليةةةون جنيةةة ، بزيةةةادة1.5الزخرفيةةةة بنةةةاا، بتكلفةةةة 

.حافظةفصول لتقليل الك افة الك بية بالم9

كمةةةةةةةةا تةةةةةةةةم تكةةةةةةةةوير مدرسةةةةةةةةة البتروكيماويةةةةةةةةاا 

ة بالسةةويس، وحصةةل خ بهةةا علةةى مراكةةز متقدمةة

للعلةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةا " إنتةةةةةةل"فةةةةةةي مسةةةةةةابقة 

.العالمية

مةةة  جانةةةب آخةةةر، وفةةةي إخةةةار اسةةةتراتيجية الدولةةةة 

وجي لتكةةةةوير التعلةةةةيم ومواكبةةةةة التكةةةةور التكنولةةةة

ب والتحول الرقمي، بمةا يهسةهم فةي تيليةل الكة 

لسةةةوح العمةةةل ويتمارةةةى مةةةع متكلباتةةة ، امتةةةد

.إلى محافظة السويسمشرو  التابلت

يةةةةة فةةةةي السةةةةياح لاتةةةة ، تةةةةم تكةةةةوير البنيةةةةة التحت

روط واألليةةاف اليةةوئية بالمحافظةةة تجهيةةزًا لمشةة

آالف جهةاز تابلة  4.1التابل ، حيث تم توزيع عةدد 

ا تم على معلمي وخلبة الصف األول ال انوي، كم

.2020تسليم الشرائح والخكوط في أبريل عام 

وقةةةد انعكسةةة  آثةةةار تلةةة  الجهةةةود بالمحافظةةةة، 

مدرسةةة 392حيةةث ارتفعةة  أعةةداد المةةدارس مةة  

مدرسةةة فةةي 456ليصةةل إلةةى 2014/2013فةةي عةةام 

.2021/2020عام 

كمةةةةةا ارتفعةةةةة  نسةةةةةبة مةةةةة  تةةةةةم محةةةةةو أميةةةةةتهم 

ليصةل إلةى 2014/2013عام % 51.9للمقيدي  م  

، كمةةةةا انخفيةةةة  نسةةةةب 2021/2020عةةةةام % 61.3

  التسةةرب مةة  التعلةةيم فةةي المرحلةةة اإلعداديةةة مةة

عةةةةةةةةةةةام % 2.65إلةةةةةةةةةةةى 2014/2013عةةةةةةةةةةةام % 4.05

2020/2019.
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ة في يل جهةود الدولةة ل رتقةاء وتكةوير منظومة

بمةا التعليم العالي والبحةث العلمةي بالمحافظةة

ة يتمارةةةةى مةةةةع متكلبةةةةاا خكةةةةة الدولةةةةة للتنميةةةة

 نشةاة  امعةات ويليةات ، تةم 2030المستدامة 

: ديدة على رأسها

أول جامعةة لكيةة علةى : إنشاء جامعةة الج لةة▪

رار األرا،ي المصرية، والتي أنشئ  بموجةب قة

، 2020لسةةةةةنة 436رئةةةةةيس الجمهوريةةةةةة رقةةةةةم 

والةذي يةند علةى إنشةاء جامعةة ألليةة باسةم

مقرلةةةةةةا ليةةةةةةبة الج لةةةةةةة " جامعةةةةةةة الج لةةةةةةة"

بمحافظةةةةةةةةة السةةةةةةةةويس، تلتةةةةةةةةزم الجامعةةةةةةةةة 

ع بااللتحةةاح بجامعةةاا الجيةةل الرابةةع فةةي جميةة

أنحةةةةاء العةةةةالم، والتةةةةي تيةةةةع البحةةةةث العلمةةةةي 

والخبةةةةةةةرة العمليةةةةةةةة فةةةةةةةي جولرلةةةةةةةا ،ةةةةةةةم  

.استراتيجية التعلم الخاصة بها

.ااكلية بمختلف التخصص15تيم الجامعة ▪

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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العلةةةوم-العلةةةوم االجتماعيةةةة واإلنسةةةانية )ولةةةي

علةةةوم ولندسةةةة -الهندسةةةة -الفنةةةون –اإلداريةةةة 

الغةةةةةةةةةذاء -العلةةةةةةةةةوم –العمةةةةةةةةةارة –الحاسةةةةةةةةةباا 

–خةةةب األسةةةنان -الكةةةب -والصةةناعاا الغذائيةةةة 

ة العلةةةوم الصةةةحي-العةةة ج الكبيعةةةي -الصةةةيدلة 

وتيم  ،(أكاديمية العلوم-التمريض –التكبيقية 

ألةةةف خالةةةب، وتسةةةتهدف الجامعةةةة أن تحتةةةل 25

بحةا  ترتيبًا عالميًّا متقدمًا، وإعداد العديةد مة  األ

بلةةةل العلميةةةة لتصةةةبح بيتًةةةا لخدمةةةة المجتمةةةع، وت

.ملياراا جني 10تكلفة المشروط 

حةث إن جهود الدولةة لتكةوير التعلةيم العةالي والب

اا العلمةةي بالمحافظةةة بمةةا يتواكةةب مةةع متكلبةة

سةةةوح العمةةةل والمعةةةةايير الدوليةةةة فةةةي التعلةةةةيم 

والبحةةةةةث العلمةةةةةي، تهرجمةةةةة  علةةةةةى أرا الواقةةةةةع 

وانعكسةة  آثارلةةا فةةي العديةةد مةة  المشةةروعاا 

علةةةةى مختلةةةةف المسةةةةتوياا التعليميةةةةة وخاصةةةةة

أبةةةرش مشةةةروعات  طةةةوير وكةةةان مةةة  . الجامعيةةةة

:ما يليالتعليم العالي بالم اف ة  

ويس كلية السياسة واالقتصاد بجامعة السة▪

بتكلفةةةةةةةة إجماليةةةةةةةة بلغةةةةةةة  2015فةةةةةةةي عةةةةةةةام 

س مليةةون جنيةةة ا وتهةةةدف الكليةةةة إلةةةى تخةةةري150

نوعيةةةة رفيعةةةة المسةةةتوى مةةة  الخةةةريجي  فةةةي 

عةةايير مختلةةف التخصصةةاا بالكليةةة، ووفقًةةا لم

الجةةةةودة والتميةةةةز الدوليةةةةة، وتشةةةةجيع البحةةةةث

العلمةةي لي الكبيعةةة النظريةةة والعمليةةة فةةي

.صاديةرتدى فروط المعرفة السياسية واالقت

أنشةةةئ : كليةةةة الهندسةةةة بجامعةةةة السةةةويس▪

بهةةةةةدف اسةةةةةتغ ل جميةةةةةع 2017فةةةةةي مةةةةةارس 

نيةاا إمكاناتها لتعليم الك ب أساسياا وتق

العلةةةةةوم الهندسةةةةةية، وإكسةةةةةابهم المهةةةةةاراا 

ال زمةةةةةةةةةةةة للقيةةةةةةةةةةةام بمهةةةةةةةةةةةامهم العمليةةةةةةةةةةةة 

.المستقبلية

ا تةةم إنشةةا ل: كليةةة الكةةب بجامعةةة السةةويس▪

ة ، وتهعد  كليةة الكةب بجامعة2020في سبتمبر 

السةةويس مةة  أولةةى كليةةاا المجمةةع الكبةةيا 

ل بهةةدف إعةةداد الكةةوادر الكبيةةة المدربةةة بشةةك

متميةةةةةةةةةةةةةةةز، بتكلفةةةةةةةةةةةةةةةة إجماليةةةةةةةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةةةةةةةة  

.مليون جني 412
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عةةةة كليةةةة اإلعةةة م وتكنولوجيةةةا االتصةةةال بجام▪

، 2017تةةم إنشةةا لا فةةي فبرايةةر عةةام : السةةويس

لتكةةةون م سسةةةة أكاديميةةةة متميةةةزة تسةةةهم

ر بشةةكل فعدةةال فةةي الحفةةاا علةةى لويةةة مصةة

القوميةةةةةةة والحيةةةةةةارية وال قافيةةةةةةة، وتشةةةةةةمل 

ة الكليةةةة ث ثةةةة أقسةةةام ولةةةيا قسةةةم الصةةةحاف

ن، والنشةةر الرقمةةي، قسةةم اإللاعةةة والتليفزيةةو

.لةوقسم االتصاالا التسويقية المتكام

يةةةةةةةةا الكليةةةةةةةةة المصةةةةةةةةرية الصةةةةةةةةينية للتكنولوج▪

نشةاء تم إ: التكبيقية بجامعة قناة السويس

الكليةةةةةة بموجةةةةةب قةةةةةرار رئةةةةةيس الةةةةةوزراء رقةةةةةم 

، بشةين تعةديل بعةض أحكةام 2018لسنة 290

عةةةاا ال ئحةةةة التنفيذيةةةة لقةةةانون تنظةةةيم الجام

كنولوجيةا بء،افة الكلية المصرية الصةينية للت

يس، التكبيقية إلى كلياا جامعةة قنةاة السةو

لوجيةةا التكنو"والتةةي تهعةةد  أول كليةةة فةةي مجةةال 

سةعى بجمهورية مصر العربية، وت" التكبيقية

كب مةع إلى تكوير العملية التعليمية بما يتوا

د المتكلبةةاا العصةةرية لسةةوح العمةةل، وتزويةة

الكةة ب بالمعلومةةاا والمفةةاليم المكلوبةةة

م فةةي مجةةاالا التخصةةد، وتيةةم الكليةةة قسةة

سةم ، وق"االتصةاالا"، وقسم "ميكاترونيكس"

".اإللكترونياا"

معهةةةةد التقنيةةةةة الحيويةةةةةة للدراسةةةةاا العليةةةةةا ▪

والبحةةو ، حيةةث صةةدر قةةرار رئةةيس الةةوزراء رقةةم 

، بء،ةةةةافة معهةةةةد التقنيةةةةة 2016لسةةةةنة 1343

الحيويةةةةةةةةةةة للدراسةةةةةةةةةةاا العليةةةةةةةةةةا والبحةةةةةةةةةةو  

باإلسةةةةةةماعيلية إلةةةةةةى كليةةةةةةاا جامعةةةةةةة قنةةةةةةاة 

: السةةةويس، ويتكةةةون مةةة  ث ثةةةة أقسةةةام، لةةةي

ناعية، قسةةم التقنيةةة الحيويةةة الصةةيدلية والصةة

قسةةةةةم التقنيةةةةةة الحيويةةةةةة الغذائيةةةةةة، وقسةةةةةم 

ميةاف التقنية الحيوية الصةيدلية والصةناعية

.ب  درجة للدكتورا 

ويهةةدف المشةةروط إلةةى التوسةةع فةةي إتاحةةة فةةر 

ل التعلةةيم العةةالي بالجامعةةاا الحكوميةةة مةة  خةة 

ا إنشةةاء كليةةاا ومعالةةد عليةةا جديةةدة تحتةةاج إليهةة

.سوح العمل المحلية واألجنبية



24|محافظة السويس  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

لةةةذا وقةةةد انعكسةةة  جهةةةود الدولةةةة فةةةي االرتقةةةاء 

بةةةةالتعليم العةةةةالي بمحافظةةةةة السةةةةويس، حيةةةةث

ارتفةةةةةةع عةةةةةةدد الكليةةةةةةاا والمعالةةةةةةد بالجامعةةةةةةاا 

كليةة ومعهةدًا 14الحكومية والخاصةة لتصةل إلةى 

كليةةاا ومعالةةد 8مقابةةل 2020/2019خةة ل عةةام 

.  2014/2013عام 

9.1

18.5

2013 /2014 2020/2019

ي عدد الطالب المقيدين بالتعليم العال

(2020/2019–2014/2013)خالل عامي 

(أل  طالب)

8

14

2014/2013 2020/2019

 جمالي الكليات والمعاهد بالتعليم 

العالي خالل عامي 

(2014/2013-2020/2019)

(كلية ومعهد)

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر
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تحتفةةةةةل الهيئةةةةةة العامةةةةةة لقصةةةةةور ال قافةةةةةة فةةةةةي

ة أكتوبر م  كل عام، بالعيةد القةومي لمحافظة24

، 1973مةة  عةةام السةةويس، ففةةي م ةةل لةةذا اليةةوم 

تصةةةةةةةةدا المقاومةةةةةةةةة الشةةةةةةةةعبية بالمحافظةةةةةةةةة 

بمسةةاندة قةةواا مةة  الجةةية والشةةرخة لقةةواا 

االحةةةةةةت ل اإلسةةةةةةرائيلية، عنةةةةةةدما حاولةةةةةة  دخةةةةةةول 

المدينةةةة واحت لهةةةا، وردولةةةا وحكمةةةوا معةةةداتها 

.1973أثناء حرب أكتوبر 

تتجسةةةةةةد جهةةةةةةود الدولةةةةةةة ل رتقةةةةةةاء بالمسةةةةةةتوى 

يئةةة ال قةةافي بالمحافظةةة فةةي افتتةةاح معةةرا اله

  في العامة للكتاب بقصر ثقافة السويس، ولل

، بالتعةاون مةع الهيئةة العامةة 2021أكتوبر عام 14

لقصةةةةةةور ال قافةةةةةةة، وبمشةةةةةةاركة قكاعةةةةةةاا وزارة 

ال قافةةةةة، ييةةةةم المعةةةةرا عشةةةةرة آالف نسةةةةخة 

كتةةةةةاب تقريبًةةةةةا وبةةةةةي  خياتهةةةةةا موسةةةةةوعة مصةةةةةر 

جةةةزءًا، وموسةةةوعة وصةةةف 16القديمةةةة، وتشةةةمل 

جةةزءًا، كمةةا 37مصةةر للحملةةة الفرنسةةية وتشةةمل 

ع، ييةةم مكتبةةة األسةةرة لمهرجةةان القةةراءة للجميةة

د أك ةةر وييةةم أييًةةا جناحًةةا للكتةةب األجنبيةةة، ويوجةة

مةةةة  خمسةةةةة آالف كتةةةةاب، وبلةةةةل عةةةةدد المكتبةةةةاا 

( العامةةةةة والتخصصةةةةية والجامعيةةةةة والمعالةةةةد)

.2020مكتبة بحلول عام 11بالمحافظة 

واسةةتمرارًا لجهةةود المحافظةةة فةةي دعةةم ال قافةةة

م والفنةةةةون، نظةةةةم فةةةةرط ثقافةةةةة السةةةةويس بةةةةءقلي

2021القنةةةةاة وسةةةةيناء ال قةةةةافي فةةةةي أغسةةةةكس 

ث مجموعةةة مةة  األنشةةكة الفنيةةة وال قافيةةة، حيةة

وفة بقريةة الشةل" كتاب القةرى"تم إخ ح مشروط 

بمحافظةةةةة السةةةةويسا ويهةةةةدف المشةةةةروط إلةةةةى 

ا الوصةةةةةول ال قةةةةةافي للقةةةةةرى المحرومةةةةةة ثقافيًّةةةةةا

بغةةةرا تعزيةةةز المهةةةاراا القرائيةةةة، وإعةةةداد جيةةةل 

.م قف محب للقراءة ودعم المعارف

" صةرمصةنايعية"كما تم افتتةاح فعاليةاا مبةادرة 

، لتكةةةةوير الحةةةةرف المصةةةةرية: ب قافةةةةة السةةةةويس

وللةة  فةةةي إخةةةار تنميةةة  ومسةةةاعدة الشةةةباب فةةةي 

وررةةة الزجةةاج : إقامةةة مشةةروعاا صةةغيرة منهةةا

( مةةةارس8-فبرايةةةر 18)المعشةةة ، خةةة ل الفتةةةرة 

.بقصر ثقافة السويس2021

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
"
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از كمةةةةةا رةةةةةارل فنةةةةةانو الفنةةةةةون التشةةةةةكيلية إلبةةةةةر

أعمةةةالهم الفنيةةةة المقامةةةة فةةةي معةةةرا الفنةةةون 

  التشةةكيلية المقةةام خةةارج معةةرا الكتةةاب، وللةة

فةةةي فةةةي إخةةةار إحيةةةاء ال قافةةةة ونشةةةر الةةةوعي الت قي

.بالسويس

وعلةةةى لةةةامة المعةةةرا أقةةةيم برنةةةامس ترفيهةةةي 

ي فة  خة"يشمل وررة فنية في فة  األوريجةامي 

ني ، ورهد المعرا إقبالًا كبيرًا م  مواخ"الورح

.قرية الشلوفة وألالي القرى المجاورة

لق  وفي سبيل االرتقاء بجمال المدينة، فقد أخ

" رةةةارل بفنةةة "جامعةةة  قنةةةاة السةةةويس مبةةةادرة 

، وتةةةم تكةةةوي  فريةةة  خ بةةةي 2019للتجميةةةل عةةةام 

ي تحةة  رةةعار رةةارل بفنةة ا وللةة  للمشةةاركة فةة

كيلية األعمال التجميلية باسةتخدام الفنةون التشة

سةةةواء داخةةةل الجامعةةةة أو خارجهةةةا بالمشةةةروعاا 

القوميةةة، حيةةث إن لنةةال خكةةة خموحًةةا لمحاربةةة 

لةةةدنا أن تتسةةةم ب"التلةةةو  البصةةةري ونشةةةر ثقافةةةة 

".بالجمال واإلبداط

وعةةةة وة علةةةةى مةةةةا سةةةةب ، فقةةةةد فةةةةازا محافظةةةةة 

السةةةةةويس بجةةةةةائزة مسةةةةةابقة عاصةةةةةمة االبتكةةةةةار

، 2019بمعةةةرا القةةةالرة الةةةدولي السةةةادس عةةةام 

 ةة التةي وتيتي لذ  التكريماا نتيجة للجهود الح ي

زة تقةةوم بهةةا الدولةةة لترسةةي  لويةةة للنيةةة متميةة

لمحافظةةةةة السةةةةويس علةةةةى المسةةةةتوى المحلةةةةي 

واإلقليمةةي والةةدوليا يهةةدف المعةةرا إلةةى جمةةع 

ر كةةةل المهتمةةةةي  بةةةالعلم و االبتكةةةةاراا فةةةي مصةةةة

.وتحفيز االبتكار العلمي

ولةةةة ومةةة  بةةةي  الجهةةةود الرئيسةةةة التةةةي تبنتهةةةا الد

ور خ ل السنواا األخيرة تيسةيس عةددم مة  قصة

ال قافةةةةةةةةة، التابعةةةةةةةةة لهيئةةةةةةةةة قصةةةةةةةةور ال قافةةةةةةةةة 

بيةةة -قصةةةر السةةةويس : )بالسةةةويس، كمةةةا يلةةةي

  العمدة بي-بي  كبري  -بي  الزيتياا -فيصل 

بيةةةةةةةةةةةة  ثقافةةةةةةةةةةةةة -بيةةةةةةةةةةةة  ثقافةةةةةةةةةةةةة جنيفةةةةةةةةةةةةة -

، (ومكتبةةةةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةةةةادى الشةةةةةةةةةةةةةرخة-رةةةةةةةةةةةةةندورة 

إلةى2020ليصل عدد بيةوا وقصةور ال قافةة عةام 

. بيوا وقصور ثقافة7
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ة لعبةة  المةةرأ"... المةةرأة المصةةرية أيقونةةة النجةةاح"

دورًا محوريًّةةةةا فةةةةي بنةةةةاء الدولةةةةة المصةةةةرية ودعةةةةم 

ى قيةةايا التنميةةة، ولهةةذا فقةةد رةةددا الدولةةة علةة

،ةةةرورة تمكينهةةةا وجعلهةةةا محةةةورًا أساسةةةيًّا فةةةي

. ااخكة الدولة للتنمية على مختلف المستوي

ولةةم تكةة  المةةرأة فةةي السةةويس بعيةةدة عةة  للةة 

م المسار، فقد رهدا محافظة السةويس تكةري

األمهةةةةاا الم اليةةةةاا بالمحافظةةةةة ويةةةةوم المةةةةرأة 

.2021العالمي ويوم اليتيم في مارس 

أة كمةةا تشةةدد المحافظةةة علةةى الةةدور الكبيةةر للمةةر

عةام، 100المصرية عبةر سةنواا خويلةة تزيةد علةى 

حيةةةةةث أقامةةةةة  احتفاليةةةةةة المةةةةةرأة المصةةةةةرية فةةةةةي 

، للتيكيةد علةى أن المةرأة 2019عام فةي مةارس 100

لي أصل الحياة البشرية في األرا ولي أساس

.تقدم ورقي المجتمعاا

ة مةة  جانةةب آخةةر، كةةان لنةةال التمةةام كبيةةر بالتنميةة

المجتمعية واألسرية، عبر عةدد مة  المشةروعاا

.والمبادراا

 مكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأة
"
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وإيمانًةةا مةة  المحافظةةة بيلميةةة تمكةةي  المةةرأةا

أة فقةةد تةةم تقةةديم الةةدعم للمجلةةس القةةومي للمةةر

قةاء بالسويس لما يقدم  م  خدماا كبيةرة ل رت

بةةةالمرأة بالسةةةويس فةةةي العديةةةد مةةة  المجةةةاالا، 

:م  ألمها

رةةهادة 250، تةةم تقةةديم 2018فةةي أغسةةكس ▪

أمةةةةةةةةان لتوزيعهةةةةةةةةا علةةةةةةةةى األسةةةةةةةةر المعيلةةةةةةةةة 

بالمحافظةةةةةة المقيةةةةةدي  بةةةةةالمجلس القةةةةةومي 

. للمرأة

 ةر كما تم توزيع ألفي رةهادة أمةان لألسةر األك▪

ة احتياجًةةةا والسةةةيداا لاا الحةةةاالا االجتماعيةةة

.الصعبة

، تم  إقامة مة تمر عةام للمةرأة 2018في مايو ▪

المصةةرية بمقةةر المجلةةس القةةومي للمةةرأة فةةي

السةةةةةويس بالم حةةةةةة لختةةةةةام فعاليةةةةةاا عةةةةةام 

.المرأة المصرية

التةةي " احميهةةا مةة  الختةةان"فةةي إخةةار جهةةود حملةةة 

أخلقتهةةةةا اللجنةةةةة الوخنيةةةةة للقيةةةةاء علةةةةى ختةةةةان

مي اإلنةةا  برئاسةةة مشةةتركة بةةي  المجلةةس القةةو

للمةةرأة والمجلةةس القةةومي للكفولةةة واألمومةةة،

وان انكلق  فعالياا الحملة بكرح األبةواب بعنة

بمحافظةةةة السةةةويس فةةةي " احميهةةةا مةةة  الختةةةان"

.2019يوليو 

ألفًةةةا مةةة  السةةةيداا 21.9وقةةةد اسةةةتهدف  عةةةدد 

والرجةةةال واألخفةةةال بحةةةي الجنةةةاي ، وحةةةي فيصةةةل،

ة وحي األربعي  ررح، واألربعي  غرب، وحةي عتاقة

لتشمل جميع أحيةاء السةويس الخمسةةا وللة 

ي مةة  أجةةل توعيةةة السةةيداا برسةةائل الحملةةة التةة

تبةر عادة وليس  عبةادةا كمةا تع" الختان"ت كد أن 

مةة جميع الهيئةاا الكبيةة فةي العةالم الختةان جري

مخالفةةةةة  داب المهنةةةةة وأييًةةةةا جريمةةةةة يعاقةةةةب 

.عليها القانون المصري

ليم الجةةدير بالةةذكر أن عةةدد اإلنةةا  المقيةةداا بةةالتع

خةةةةةة ل عةةةةةةةام % 51.5العةةةةةةالي بالمحافظةةةةةةة بلةةةةةةةل 

2020/2019.
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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 تقدُّ



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مصدددددددانع 208
إجمةةالي تكلفةةة إنشةةاء مجمةةع إنتةةاج األسةةمدة

الفوسةةةةةةةفاتية والمركبةةةةةةةة بةةةةةةةالعي  السةةةةةةةخنة

.2019عام 

16

40
إجمةةةالي تكلفةةةة مشةةةروط االسةةةتزراط السةةةمكي

آالف حةةةةةوا 4.4بالمحافظةةةةةة والةةةةةذي ييةةةةةم 

.استزراط سمكي

1083
إجمةالي عةدد المشةةروعاا الصةغيرة ومتناليةةة

.2020الصغر بالمحافظة خ ل عام 

إجمةةةةةةالي عةةةةةةدد المصةةةةةةانع المنتجةةةةةةة وتحةةةةةة  

ول اإلنشاء بالمةدن الجديةدة بالمحافظةة بحلة

.2020عام 

415
العي  حجم االست ماراا في الرصيف البحري ب

.السخنة لتخزي  المواد البترولية

مليددددددددددددددددون

دوالر

21مشدددروًعا
افظةةة تةةم إنشةةا لا للمنتجةةاا البتروليةةة بالمح

.ألف متر مكعب353بسعة 

مسدددددددتودًعا 

مليددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددد  

مليدددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد  



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة السويس  | 33

ية تهعد  محافظة السويس إحةدى المةدن السةاحل

لاا الموقةةةةةةع االسةةةةةةتراتيجي المتميةةةةةةز، وتتميةةةةةةةز 

يس بكونهةةةةا مينةةةةاء بحريًةةةةا وتجاريًّةةةةا يكةةةةل علةةةةى خلةةةة

لقةةة السةةويس عنةةد التقائةة  بقنةةاة السةةويس، وح

ة، اتصةةةال بةةةي  مصةةةر والةةةدول العربيةةةة، واإلفريقيةةة

ومنكقةةةةة الخلةةةةيس، األمةةةةر الةةةةذي ي للهةةةةا لتصةةةةبح 

.مركزًا لوجستيًّا تجاريًّا عالميًّا

وفةةةي السةةةياح لاتةةة ، تهشةةةكل المحافظةةةة ألميةةةة

تميةةةةز اسةةةةتراتيجية للصةةةةناعاا التعدينيةةةةة، كمةةةةا ت

س بتعةةدد المصةةايد السةةمكية مةة  خلةةيس السةةوي

نةاا والبحر األحمر، أييًا تحظةى المحافظةة بءمكا

فةةةي مجةةةال الكاقةةةة المتجةةةددة وخاصةةةة بمنةةةاخ  

–العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخنة –الزعفرانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )

(.منكقة خليس السويس

اقةةع اتصةةاالً، تتةةوافر بالمحافظةةة العديةةد مةة  المو

ظةةةة لألنشةةكة االسةةت مارية، حيةةةث تيةةم المحاف

ل فةي أكبر المشروعاا التنموية العم قة وتتم 

منةةةةةةاخ  حةةةةةةرة ومنةةةةةةاخ  االسةةةةةةت مار الداخليةةةةةةةا 

كيلةةةومترًا مربعًةةةا يخةةةدمها 233وتبلةةةل مسةةةاحتها 

.ميناء العي  السخنة

تقةةةةع فةةةةي بةةةةور توفيةةةة  علةةةةى : المنةةةةالق ال ةةةةرة

ى فةةدانًا المنكقةةة الحةةرة باألدبيةةة علةة18مسةةاحة 

فةةدانًا، المنكقةةة الحةةرة العامةةة بجبةةل76مسةةاحة 

فدانًا، 212عتاقة على مساحة 

منكقةةةةةةةةةة : منةةةةةةةةةالق االسةةةةةةةةةتثمار الدا ليةةةةةةةةةة

ة الصةةناعاا ال قيلةةة رةةمال عتاقةةة علةةى مسةةةاح

ألةةةةف فةةةةدان، والمنكقةةةةة الصةةةةناعية بكريةةةة  1.8

فدانًاا وفي سبيل156اإلسماعيلية على مساحة 

امةةةت قتيسةةةير تشةةةجيع االسةةةت مار بالمحافظةةةة، 

:، في مهقدمتهاال كومة بجهود عدة

: فة إنشاء رركة المنكقةة االقتصةادية للمرا▪

وتهةةةةدف الشةةةةركة إلةةةةى القيةةةةام بكةةةةل أعمةةةةةال 

هةةا إنشةةاء، وتشةةغيل، وصةةيانة المرافةة  بينواع

المختلفةةةةا وللةةة  وفقًةةةا لقةةةرار رئةةةيس الةةةوزراء

.2019لسنة 2537رقم 

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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قنةاة تعمل الدولة على إنشاء منصةة لوجسةتية ب

  السةةةةويس لتيسةةةةير التعامةةةةل مةةةةع المسةةةةت مري

وخلةةةةة  منةةةةةات جةةةةةالب ل سةةةةةت مار والتنميةةةةةة فةةةةةي 

.جميع المجاالا

علةةةةى مسةةةةاحة:  نشةةةةاة مينةةةةاة بةةةةدر الجةةةةا ▪

فةةةةدانًا ويشةةةةتمل علةةةةى جميةةةةع المنشةةةة ا 80

يل والمرافةة  الفنيةةة والخدميةةة ال زمةةة لتسةةه

عمةةةل المتعةةةاملي  مةةةع المينةةةاء، ويهعةةةد  مينةةةاء

ولةة بدر الجاف الميناء الوحيد على مستوى الد

الةةةذي صةةةدر لةةة  قةةةرار مجلةةةس الةةةوزراء باعتبةةةار  

مينةةةةاءً جافًةةةةا، ويةةةةرب  المينةةةةاء إدارة الجمةةةةارل 

بالمينةةاء بةةةاإلدارة العامةةةة لجمةةةارل السةةةويس

وربةةة  ،VPNمةةة  خةةة ل رةةةبكة نقةةةل البيانةةةاا 

اإلدارة العامةةةة لمراقبةةةة الصةةةادراا والةةةوارداا 

مةةة بةةالمركز الةةرئيس للمعلومةةاا للهيئةةة العا

للرقابةةةةةة علةةةةةى الصةةةةةادراا والةةةةةوارداا بقريةةةةةة 

اط البيائع بمكار القالرة الدولي، ورب  القكة

اءا اإلداري والمةةةةةالي للشةةةةةركة بم يلةةةةة  بالمينةةةةة

لتةةةةةوفير خدمةةةةةة نقةةةةةةل البيانةةةةةاا واالتصةةةةةةاالا

اء وتحقي  آليةة اإلدارة والسةيكرة داخةل المينة

.م  خ ل مجموعة التكبيقاا ا لية

وفةةةي السةةةياح نفسةةة ، بلةةةل حجةةةم االسةةةةت ماراا

مليةار 15.7العامة الموجهة لمحافظة السويس 

.2021/2020جني ، ولل  وفقًا لخكة المواخ  

جديةدة ختامًا، ارتفع عدد الشركاا االسةت مارية ال

التةةةي تةةةةم تيسيسهةةةةةا بالمحافظةةةةة، حيةةةث بلغةةةة 

، مقابةةةةةةةل 2020رركةةةةةةةةة جديةةةةةةدة خةةةةةةة ل عةةةةةام 49

، بنسةةةةبة 2014رركةةةةةةةةةة جديةةةةةةةةةدة فقةةةة  عةةةةام 26

، ليصل بذل  إجمالي عدد الشركاا%88.5زيادة 

رةركة 1139االست مارية القائمة بالمحافظة إلى 

موزعةةةةةة علةةةةةى القكاعةةةةةاا الخدميةةةةةة، اإلنشةةةةةائية، 

الصةةناعية، السةةياحية، وغيرلةةا، وللةة  حتةةى عةةةةةةام

بةةةةةةةةةةةةرأس مةةةةةةةةةةةةةةةةةةال مهصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر قةةةةةةةةةةةةةةةةدر  2020

رةةركة قائمةةةة 838مليةةار جنيةةة ، فةةي مقابةةةل 44.3

بةةةةةةرأس مةةةةةةال مهصةةةةةةدر قةةةةةةدر  2014حتةةةةةةى عةةةةةةام 

مليةةةار جنيةةة ، بنسةةةبة زيةةةادة فةةةي رأس المةةةال33.8

%.31.1المهصدر تهقدرد بنحو 
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حظةةى قكةةاط الصةةةناعة، خةة ل السةةنواا السةةةبع 

الما،ةةةةية، بالتمةةةةام كبيةةةةر مةةةة  الدولةةةةة المصةةةةرية

حسةب ليس لكون  قاخرة التنميةة االقتصةادية ف

وإنمةةةا لكونةةة  أحةةةد ألةةةم الةةةدعائم ال زمةةةة لتحقيةةة  

االسةةةةتقرار االجتمةةةةاعي وللةةةة  مةةةة  خةةةة ل تةةةةوفير 

فةةر  العمةةل، وتشةةغيل الشةةباب، وزيةةادة دخةةل 

.المواخني ، وتحسي  مستوياا معيشتهم

لةةذا، وقةةد رةةددا الدولةةة علةةى ،ةةرورة دعةةم لةةذا 

فيةةذ القكةاط مةة  خةة ل توجيهة  باالسةةتمرار فةةي تن

إنشةةةةاء المجمعةةةةاا الصةةةةناعية، وتعزيةةةةز جهةةةةود 

لوجيةةا، تعميةة  التصةةنيع المحلةةي، وتةةوخي  التكنو

اا وتةةةوفير منتجةةةاا عاليةةةة الجةةةودة تلبةةةي احتياجةةة

، السةوح وسةةد الفجةوة بةةي  الصةادراا والةةوارداا

. اعةوتحقي  االكتفاء الذاتي م  مدخ ا الصن

وتمارةةةةةيًا مةةةةةع توجهةةةةةاا الدولةةةةةة، فقةةةةةد بةةةةةذل  

محافظة السةويس المزيةد مة  الجهةود لتحقية 

ام  خفرة وتنمية صناعية غير مسبوقة، حيث ق

بتنفيةةةةةةةذ العديةةةةةةةد مةةةةةةة  المشةةةةةةةروعاا لتةةةةةةةوخي  

:الصةةةةةةةةناعاا المهمةةةةةةةةة، يةةةةةةةةيتي علةةةةةةةةى رأسةةةةةةةةةها

للتكةةةةةةةوير " تيةةةةةةةدا المصةةةةةةةرية الصةةةةةةةينية"رةةةةةةةركة 

( R0-R0)الصةةةةناعي، ومحكةةةةة تةةةةداول السةةةةياراا 

ة والتةةةةةي تسةةةةةتهدف تةةةةةوخي  تكنولوجيةةةةةا صةةةةةناع

ميةةة السةةياراا فةةي مصةةر، ورةةركة السةةويس للتن

الصةةةةةناعية، ومشةةةةةروط محكةةةةةة الصةةةةةب الجةةةةةاف، 

يمةةة إ،ةةافة للمنكقةةة اللوجسةةتية لعمليةةاا الق

. ألف متر مربع400الميافة بمساحة 

فادة واستمرارًا للجهود المبذولة لتعظةيم االسةت

فظةة، م  ال رواا الكبيعيةة التةي تمتلكهةا المحا

وللنهةةةةوا بالصةةةةناعاا الوخنيةةةةة، والمسةةةةالمة

مةة  ناحيةةة أخةةرى فةةي تةةوفير فةةر  عمةةل جديةةدة، 

رخةةةةام وتةةةةوخي  التكنولوجيةةةةا الحدي ةةةةة لتصةةةةنيع ال

ة والجرانيةة ، فقةةد قامةة  المحافظةةة ببنةةاء مدينةة

، تيةةةم المدينةةةة"الج لةةةة للرخةةةام"جديةةةدة للرخةةةام 

مصةةةةةةةةةةةانع للرخةةةةةةةةةةةام ومصةةةةةةةةةةةنعًا للجرانيةةةةةةةةةةة ا 8

صةنع باإل،افة إلى مصنع للكوب األسةمنتي وم

للكةةةةوب الخفيةةةةف، ومصةةةةنع للرخةةةةام الصةةةةناعي، 

.ومصنع لمستلزماا مصانع الرخام والجراني 

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةارة

"
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تةاج ع وة على ما سب  فقد تم إنشاء مصةنع إلن

حة علةةى مسةةا: الرخةام والجرانيةة  بةةالعي  السةةخنة

  فةةدانًا وييةةم خكةةي  إلنتةةاج الرخةةام، وخكةةي230

إلنتةةةةاج الجرانيةةةة ، وخكةةةةي  لمعالجةةةةة المنتجةةةةي 

.معًا

مدة ولتحقي  االكتفاء الذاتي فةي مصةر مة  األسة

المختلفةةةةة، وتةةةةوفير العمةةةة ا الحةةةةرة مةةةة  خةةةة ل 

توفير التصدير والحد م  االستيراد، باإل،افة إلى

ا الف م  فر  العمةل، فقةد تةم إنشةاء مجمةع 

لعي  إلنتةةةاج األسةةةمدة الفوسةةةفاتية والمركبةةةة بةةةا

مصةةانع، ويةةوفر مةةا يقةةرب مةة  9السةةخنة، وييةةم 

ألف فرصة عمةل 20فرصة عمل مباررة و1500

لمشروط غير مباررة، وقد بلغ  التكلفة الكلية ل

.مليار جني 16نحو 

لةةةذا، وقةةةد انعكسةةة  جهةةةود الدولةةةة فةةةي تحقيةةة  

خفةةةرة صةةةناعية فةةةي محافظةةةة السةةةويس، حيةةةث 

ارتفةةةةةع عةةةةةةدد المنشةةةةةة ا الصةةةةةةناعية المهسةةةةةةجلة 

منشةةية بنهايةةة عةةام 320بالمحافظةةة ليصةةل إلةةى 

.2014منش ا عام 203مقارنةً بعدد 2020

كمةةةةا ارتفةةةةع عةةةةدد المصةةةةانع المنتجةةةةة بالمةةةةدن 

مصةنعًا 88ليصةل إلةى 2019الجديدة خ ل عةام 

.  2014مصنعًا عام 81مقابل 

203

320

2014 2020

عدد المنشآت الصناعية الُمسجلة 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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دية في إخار سةعي الدولةة لتحقية  خفةرة اقتصةا

مة  وتنموية بالمحافظة، وم  أجل توفير المزيةد

فةةةةر  العمةةةةل ألبنةةةةاء المحافظةةةةة، لةةةةم تتوقةةةةف 

سلسةةةةةةةلة اإلنجةةةةةةةازاا والجهةةةةةةةود التةةةةةةةي تبةةةةةةةذلها 

ع المحافظةة للنهةةوا بقكةةاط الصةةناعة وتشةةجي

ا زيادة الصةادراا وإحة ل المنةتس المحلةي عنةد لةذ

ها الحةدا بةل مية  الدولةةة فةي اسةتكمال مسةةيرت

دار نحو قكاط الصناعة بالمحافظة، حيةث تةم إصة

:عددم م  القرارااا والتي ييتي على رأسها

، 2021لسةنة 348قرار رئةيس الجمهوريةة رقةم ▪

ألةةف متةةر مربةةع مةة  72.5بتخصةةيد مسةةاحة 

س األرا،ةةي المملوكةةة للدولةةة بكريةة  السةةوي

ي القكامية القديما السةتخدامها فة-السخنة 

.األغراا الصناعية

، 2017لسةةنة 228قةةرار رئةةيس الجمهوريةةة رقةةم ▪

بالموافقةةة علةةى إعةةادة تةةرخيد قكعةةة أرا 

ة مةة  األرا،ةةي المملوكةةة للدولةةة ملكيةةة خاصةة

ألف فدان بمنكقةة رأس األدبيةة1.2بمساحة 

روط بمحافظة السويسا ولل  لتنفيةذ المشة

.القومي للترسانة البحرية

173

208

2014 2019

عدد المصانع المنتجة وتحت اإلنشاء 

بالمدن الجديدة بالمحافظة

2019و2014خالل عامي 

(مصنع)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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190

435

2014 2020

عدد المشروعات متناهية الصغر 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(مشروع)

.جهاز تنمية المشروعاا المتوسكة والصغيرة ومتنالية الصغر: المصدر

257

648

2014 2020

عدد المشروعات الصغيرة بالمحافظة 

2020و2014خالل عامي 

(مشروع)

.جهاز تنمية المشروعاا المتوسكة والصغيرة ومتنالية الصغر: المصدر

وا نتيجة للجهود التي قامة  بهةا الدولةة للنهة

ى بقكةةاط الصةةناعة فةةي مصةةر، تسةةعى الدولةةة إلةة

ظةةة تحقيةة  خفةةرة اقتصةةادية وتنمويةةة بالمحاف

وخاصةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةروعاا المتوسةةةةةةةةةكة 

والصةةةغيرة ومتناليةةةة الصةةةغر لمةةةا لةةةديها مةةةة  

المقومةةةةةةةاا، ولنةةةةةةةال العديةةةةةةةد مةةةةةةة  الفةةةةةةةر  

االسةةةةةت مارية، ومةةةةة  أجةةةةةل تةةةةةوفير المزيةةةةةد مةةةةة  

فةةةةر  العمةةةةل ألبنةةةةاء المحافظةةةةة، ولتشةةةةجيع 

المسةةت مري  إلقامةةة العديةةد مةة  المشةةروعاا

بالمحافظةةةةةةةة، والعمةةةةةةةل علةةةةةةةى دفةةةةةةةع عجلةةةةةةةة 

اإلنتةةةةةةةةةاج لتلةةةةةةةةة  المشةةةةةةةةةروعاا لاا العائةةةةةةةةةد 

.االقتصادي الكبير
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ة، مما أول  الدولة المصرية التمامًا كبيرًا بالزراع

و،ةةع مصةةر خةة ل سةةنواا معةةدودة علةةى خريةة  

النهيةةةةةة الزراعيةةةةةة، وجةةةةةاء مشةةةةةروط استصةةةةة ح 

المليةةةةون ونصةةةةف المليةةةةون فةةةةدان، ومشةةةةروعاا 

الصوب الزراعية الكبرى، ومشةروط المليةون رأس

ي مارةةية، والمشةةروعاا الكبةةرى التةةي تحققةة  فةة

مجةةةةال تنميةةةةة ال ةةةةروة السةةةةمكية لسةةةةد الفجةةةةوة 

الغذائيةةةةة، وتقةةةةديم أرةةةةكال الةةةةدعم للفةةةة ح فةةةةي 

.خليعة اإلنجازاا

ويةةيتي النشةةاط الزراعةةي فةةي محافظةةة السةةويس

ة، على رأس األنشكة االقتصةادية فةي المحافظة

حيةةةث بلةةةةل إجمةةةةالي مسةةةةاحة األرا،ةةةةي المزروعةةةةة

، وعةةدد ماكينةةاا الةةري 2020ألةةف فةةدان عةةام 43.8

ماكينةةة ري فةةي العةةام نفسةة ، كمةةا بلةةل عةةدد1128

مزرعةةةةة، 467( ألبةةةةان-تسةةةةمي  )مةةةةزارط المارةةةةية 

مزرعةة، 12" بدارى التسةمي "وعدد مزارط الدواج  

مجةازر 7وعدد مجازر الةدواج  والمارةية العاملةة 

.في العام نفس 

الزراعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةةا  

األراضةةةةةةةي

"
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كمةةةةا تسةةةةعى المحافظةةةةة لتنشةةةةي  واسةةةةتغ ل

المسةةةةاحاا الكبيةةةةرة مةةةة  البةةةةرل، والتةةةةي تصةةةةلح

لتنفيةةذ مشةةروعاا المةةزارط السةةمكيةا وقةةد كةةان

أبرزلةةا، مشةةروط االسةةتزراط السةةمكي رةةرح قنةةاة

، ينقسةةم المشةةروط إلةةى ثةة   مراحةةل: السةةويس

ألةةف حةةوا 1.4ففةةي المرحلةةة األولةةى تةةم إنشةةاء 

.استزراط سمكي بكل الخدماا

ألةةةف حةةةةوا 1.6بينمةةةا تشةةةةمل المرحلةةةة ال انيةةةةة 

ألف حةوا 1.4استزراط سمكي، والمرحلة ال ال ة 

ية اسةةتزراط سةةمكي، واسةةتكمال الوحةةداا السةةكن

يةةع للعمةةال بالمشةةروط، باإل،ةةافة إلةةى تةةوفير جم

: المعةةةةةداا واألدواا ال زمةةةةةة للمشةةةةةروطا م ةةةةةل

اا خلمباا الميا ، والمولداا الكهربائية، ومعةد

غةة  للتغذيةةة ا ليةةة، ومنظومةةة للمراقبةةة، وقةةد بل

.مليون جني 40تكلفة المشروط 

ي فةي إخةار للةة  فقةد ارتفةع حجةةم اإلنتةاج السةةمك

ألةةف خةة  20.9والمصةةائد السةةمكية لتصةةل إلةةى 

.  2014ألف خ  عام 16.8مقابل 2019عام 

آالف حيةازة 8.2كما وصل عةدد الحيةازاا الزراعيةة 

ل أييا وصل عدد المتقةدمي  للحصةو. 2021عام 

آالف مةةةةزارط حتةةةةى 5.8علةةةةى كةةةةارا الفةةةة ح الةةةةذكي 

، وإجمةةةةةةالي عةةةةةةدد الجمعيةةةةةةاا 2021أغسةةةةةةكس 

التعاونيةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةة والنوعيةةةةةةةةة بالمحافظةةةةةةةةة 

.2020جمعية بنهاية عام 19

مليدددددددددددددددددددددددددون40

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد  

 جمدددددددالي تكلفدددددددة مشدددددددروع االسدددددددتزراع 

السددددددمكي بالمحافظددددددة والددددددأي يضددددددم 

.آالف حوض استزراع سمكي4.4
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يهعةةةةةد  قكةةةةةاط البتةةةةةرول وال ةةةةةروة المعدنيةةةةةة مةةةةة  

القكاعةةةةةةاا الرئيسةةةةةةة والمهمةةةةةةة فةةةةةةي التنميةةةةةةة 

يزلةا االقتصادية لمحافظة السويس، وللة  لتم

ع بوجةةةةةود مصةةةةةفتي النصةةةةةر والسةةةةةويس لتصةةةةةني

البتةةرول ولمةةا مةة  أعةةرح وأقةةدم مصةةافي التكريةةر

مة  في المنكقة، ولهما دور كبير فةي تةوفير جةزء

احتياجةةةةةةاا السةةةةةةوح المحليةةةةةةة مةةةةةة  المنتجةةةةةةاا 

البتروليةةةةةةةا كمةةةةةةا تعمةةةةةةل الدولةةةةةةة علةةةةةةى تنفيةةةةةةةذ 

رفةةةع االسةةةتراتيجية الشةةةاملة لتكةةةوير وتحةةةديث و

كفةةةةاءة التشةةةةغيل وتكبيةةةة  إجةةةةراءاا وأنظمةةةةة 

ا،ية، جديدة بمصافي التكرير خ ل السنواا الم

يةذ وفي لذا السةياح فقةد قامة  المحافظةة بتنف

ية  عددم م  المشروعاا إلنتاج وتنمية حقةول الز

:الخام، والتي ييتي على رأسها

مسةةةةةةتودعًا للمنتجةةةةةةاا البتروليةةةةةةة17إنشةةةةةةاء ▪

ألةف 193بالسويس بسعة إجمالية تبلل نحةو 

متةةةةةةةةةر مكعةةةةةةةةةب، باإل،ةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةى إنشةةةةةةةةةاء

ة مسةةةتودعاا للسةةةوالر بالسةةةويس بسةةةع4

. ألف متر مكعب160إجمالية تبلل نحو 

  كما قام  المحافظةة بالبةدء فةي تنفيةذ عةدد مة

:مشروعاا البتروكيماوياا، وألمها

مشةةةةةروط مجمةةةةةع التكريةةةةةر والبتروكيماويةةةةةاا ▪

يس بالمنكقة االقتصادية بمحور قنةاة السةو

رةةةةةةةركة البحةةةةةةةر األحمةةةةةةةر الوخنيةةةةةةةة للتكريةةةةةةةر )

ة للمسةةةةةةالمة فةةةةةةي تلبيةةةةةة( والبتروكيماويةةةةةةاا

. ضاحتياجةةاا السةةوح المحليةةة وتصةةدير الفةةائ

فيمةةةا تصةةةل قدرتةةة  اإلنتاجيةةةة مةةة  المنتجةةةاا

مليةةةةون خةةةة  سةةةةنويًّا،2.7البتروكيماويةةةةة إلةةةةى 

اا بينمةةةا تصةةةل قدرتةةة  اإلنتاجيةةةة مةةة  المنتجةةة

.ألف خ  سنويًّا930البترولية إلى 

: مجمةةةع إنتةةةاج البنةةةزي  والسةةةوالر بالسةةةويس▪

ر التكسةةةةةي)مجمةةةةةع إنتةةةةةاج البنةةةةةزي  والسةةةةةوالر 

لبحةةر ا"بالسةةويس يتبةةع رةةركة ( الهيةةدروجيني

اا للتكريةةةةةر والبتروكيماويةةةةة" األحمةةةةةر الوخنيةةةةةة

م يةةةي  خةةة  مةةة  السةةةوالر، 3بكاقةةةة تهقةةةدر بةةةة 

دة وأك ر م  مليون خ  م  البنزي  بدرجةة جةو

مرتفعةةةةة ومكابقةةةةة للمواصةةةةفاا العالميةةةةة، 

وكميةةةةةاا مةةةةة  البوتاجةةةةةاز والفحةةةةةم البتروليةةةةةة 

.االستراتيجية

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروة

المعدنيةةةةةةةةةة

"
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أمةةةا علةةةى صةةةعيد مشةةةروعاا البنيةةةة األساسةةةية 

لقكةةةاط البتةةةرول وال ةةةروة المعدنيةةةة، فقةةةد قامةةة 

المحافظةةةةةةةة بتنفيةةةةةةةذ العديةةةةةةةد مةةةةةةة  األرصةةةةةةةةفة 

والصةةةهاريس مةةة  أجةةةل زيةةةادة السةةةعاا التخزينيةةةة 

: هاللمنتجاا البترولية وتيمي  وصولها، وألم

يهعةةةةةةد : الرصةةةةةةيف البحةةةةةةري بةةةةةةالعي  السةةةةةةخنة▪

الرصةةةةيف البحةةةةري بدايةةةةة نقلةةةةة نوعيةةةةة ،ةةةةم 

يةةةة مشةةةروط تةةةداوهل وتخةةةزي  المنتجةةةاا البترول

، حيةةةث بلةةةل إجمةةةالي"سةةةوميد"التةةةابع لشةةةركة 

ة مليون دوالر وتصل نسبةةةةةةة415االست ماراا 

%.60المكوِّن المحلي في التنفيذ 

صةةةهاريس لتخةةةزي  المنتجةةةاا 6إنشةةةاء عةةةدد ▪

ي بءجمةةةةةةال( البوتاجةةةةةةاز والسةةةةةةوالر)البتروليةةةةةةة 

ر ألف خ ، لتخزي  وتداول السوال165سعة 

ع، والبوتاجةةاز وتةةيمي  وصةةولها لةةدوائر التوزيةة

.ملياراا جني 4.1وبتكلفة كلية بلغ  

محكةةةةةة الصةةةةةب السةةةةةائل لتمةةةةةوي  السةةةةةف  ▪

يهةةةدف المشةةةروط إلةةةى : بمحافظةةةة السةةةويس

بءجمةةالي( سةةوالر وبوتاجةةاز)صةةهاريس 6إنشةةاء 

ألةةةف متةةةر مكعةةةب بتكلفةةةة إجمةةةالي250سةةةعة 

.مليون دوالر450

ولتعزيةةةز مةةةوارد مصةةةر مةةة  البتةةةرول والغةةةاز ورفةةةع 

  معةةةدالا اإلنتةةةاج، فقةةةد تةةةم توقيةةةع اتفاقيةةةة بةةةي

العالميةةةةةة رةةةةةلمبرجيرقكةةةةةاط البتةةةةةرول ورةةةةةركة 

ل متقةةةدم يةةةتم تنفيةةةذ  ألوسةةةيزميإلجةةةراء مسةةةح 

ة فةي مرة في مصرا إلعادة تقييم المةوارد البترولية

.منكقة خليس السويس

لةةةذا، وقةةةد انعكسةةة  الجهةةةود واإلنجةةةازاا التةةةي 

قامةةة  بهةةةا المحافظةةةة بقكةةةاط البتةةةرول وال ةةةروة

دد المعدنية على حياة المواخني ، حيةث ارتفةع عة

الوحةةةداا السةةةكنية المشةةةتركة فةةةي خدمةةةة الغةةةاز

ألةةةف وحةةةدة سةةةكنية 190.8الكبيعةةةي لتصةةةل إلةةةى 

ألةةف وحةةدة سةةكنية عةةام 138.6مقابةةل 2020عةةام 

ا كما ارتفع عدد السياراا المحولةة للعمةل2014

ألةف سةيارة عةام 13.4بالغاز الكبيعي ليصل إلةى 

.2014آالف سيارة عام 7.8مقابل 2020
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اط إنجةةازاا واكتشةةافاا أثريةةة كبيةةرة حققهةةا قكةة

ية، السياحة وا ثار خ ل السنواا السبع الما،ة

حيةةث تةةم افتتةةاح عةةددم مةة  المشةةروعاا القوميةةة

سةة  اليةةخمة التةةي تسةةهم بشةةكل كبيةةر فةةي تح

سياحي األداء االقتصادي، باإل،افة إلى الترويس ال

.واألثري لمصر

رددا الدولة على ،رورة إعكاء ألمية قصوى 

لكةةةل مشةةةروعاا صةةةيانة وتةةةرميم وتةةةيمي  ا ثةةةار

.المصرية، وتكوير وإنشاء المتاحف الكبرى

تتميةةةةةز محافظةةةةةة السةةةةةويس بموقةةةةةع جغرافةةةةةي 

ة متميز، فقد جمعة  المزايةا والخصةائد المدنية

والحربيةةةةةة والتةةةةةاري  العريةةةةة ، فتعتبةةةةةر محافظةةةةةة

السةةويس مةة  المحافظةةاا التةةي تجمةةع أنماخًةةا

لمجتمع مختلفة للبيئاا االجتماعية، حيث تيم ا

وكةةةةذا المجتمةةةةع الريفةةةةي( حةةةةي عتاقةةةةة)الصةةةةناعي 

(.  حي الجناي )

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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ياحة وتةةةولي الدولةةةة جهةةةودًا كبيةةةرة لتنشةةةي  السةةة

بالمحافظةةةة، حيةةةةث تمةةةة  إعةةةادة افتتةةةةاح متحةةةةف 

بعةد إغ قة  2014السويس القومي في سبتمبر 

.2011منذ عام 

كمةةةةةةا أولةةةةةة  المحافظةةةةةةة االلتمةةةةةةام بالسةةةةةةياحة 

الترفيهيةةة، حيةةةث أنشةةةيا العديةةد مةةة  المنتجةةةاا

: السياحية، وييتي ألمها في ا تي

ألةةةل "، تةةةم االنتهةةةاء مةةة  ممشةةةى 2021فةةةي مةةةايو 

متةر، بمنكقةة بةور 1300علةى مسةاحة " السةويس

توفيةةةة ، ويمتةةةةد الممشةةةةى مةةةة  أول الكةةةةورنية 

 ، الجديةةةد حتةةةى الشةةةاليهاا بمنكقةةةة بةةةور توفيةةة

يتكةةةةةةون مةةةةةة  ميةةةةةةمار الةةةةةةدراجاا علةةةةةةى خلةةةةةةيس 

السةةويس، وم لةةي، وحديقةةة األخفةةال، ومنكقةةة

خةةةةةةةدماا، ومحةةةةةةة ا جديةةةةةةةدة، وسةةةةةةةاحة انتظةةةةةةةار 

.للسياراا

ل جبةة"إنشةةاء مدينةةة الم لةةي المائيةةة بمنتجةةع ▪

علةةةةى 2016، تةةةةم إنشةةةةا لا فةةةةي عةةةةام "الج لةةةةة

مبةةانم عبةةارة 3فةةدانًا، وتتكةةون مةة  17مسةةاحة 

كابينةةة، تتكةةون كةةل71ٌعةة  كبةةائ  خاصةةة بعةةدد 

.منها م  دور أر،ي ودور علوي

تجةع منتجع مدينة الج لة السةياحي، يقةع المن▪

ي علةةى الكريةة  السةةاحلي الواصةةل بةةي  مةةدينت

.العي  السخنة رمالًا والزعفرانة جنوبًا

إنشةةةةاء تلفريةةةة  مدينةةةةة الج لةةةةة، يبلةةةةل خةةةةول▪

كيلةةومتراا، كمةةا أنةة  ال الةةث مةة 4.4التلفريةة  

نوعةةة  فةةةي مصةةةر، وتةةةم تنفيةةةذ  تحةةة  إرةةةراف 

م الهيئةةة الهندسةةية للقةةواا المسةةلحة، وييةة

.التلفري  محكتي 

وعةةة وة علةةةى مةةةا سةةةب ، فقةةةد صةةةدر قةةةرار رئةةةيس 

، باعتبةةةةار األرا،ةةةةي 2019لسةةةةنة 256الةةةةوزراء رقةةةةم 

( موقةةةةع آثةةةةار تةةةةل أبةةةةو الةةةةدرج)المملوكةةةةة للدولةةةةة 

خريةةةةة  السةةةةةويس المةةةةة دي 73الكائنةةةةةة بةةةةةالكيلو 

إلةةةةةى الزعفرانةةةةةة بمحافظةةةةةة السةةةةةويس، ،ةةةةةم  

. األرا،ي األثرية
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



2017تكلفةةةةةةة إنشةةةةةةاء صةةةةةةومعة عتاقةةةةةةة عةةةةةةام 

للحفةةةةةةةةةاا علةةةةةةةةةةى المخةةةةةةةةةزون االسةةةةةةةةةةتراتيجي 

.م  القمح

140.4
عةةةةةةدد الكنةةةةةةائس واألديةةةةةةرة التةةةةةةي تةةةةةةم توفيةةةةةة  

.2021أو،اعها بالمحافظة حتى أبريل 

17

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ماليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين

9جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
.2019تكلفةةةةة تكةةةةوير اسةةةةتاد السةةةةويس عةةةةام 

ألددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

مسدددددددددددددددددددددتفيد 11.2
مةةة  برنةةةامس تكافةةةل وكرامةةةة بالمحافظةةةة عةةةام 

2020/2019.

16.4
ومقةةرااكفةةاءة المحةةاكم تكلفةةة إنشةةاء ورفةةع 

.2021/2020الشهر العقاري بالمحافظة عام 

ملديون

جنيددددددد 

ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

45مسددددددددددددددددددددددتفيد
.مةةةةةةةة  مشةةةةةةةةروعاا جمعيتةةةةةةةةي بالمحافظةةةةةةةةة

مليدددددون

جنيددددددددددد 

كنيسدددددددددددددددددددددددددددددددددددة

وديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًرا
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لكةةذا كانةة  مبةةادرة وزارة "... صةة ت ... درا تة 

، والتي تيتي في2020الشباب والريا،ة في يونيو 

ة إخار تشجيع المةواخني  علةى اسةتخدام الدراجة

فةةةةي حيةةةةاتهم اليوميةةةةة، ورفةةةةع معةةةةدالا اللياقةةةةة 

ر البدنيةةةة للمةةةواخ  المصةةةري، والبةةةدء فةةةي تغييةةة

يعهم ثقافة االنتقةال اليةومي للمةواخني  وتشةج

،ةافة على استخدام وسائل التنقل النشة ، باإل

إلةةةةةةةةى اسةةةةةةةةتخدام الدراجةةةةةةةةة فةةةةةةةةي إخةةةةةةةةار خكةةةةةةةةة 

الدولةةةةةة للتعةةةةةاية مةةةةةع أزمةةةةةة فيةةةةةروس كورونةةةةةا 

المسةةةتجدا للمسةةةالمة فةةةي التباعةةةد االجتمةةةاعي

.وتجنب العدوى

فةةةةةي السةةةةةياح لاتةةةةة ، نظمةةةةة  المحافظةةةةةة عةةةةةدة 

: هابكوالا ريا،ية على مستوى الجمهورية، من

، "بكولةةةة الجمهوريةةةة لألنديةةةة فةةةي رفةةةع األثقةةةال"

العبًةا رجةاالً وسةيداا مة  220والتي رارل فيهةا 

ناديًةةةةةةةا علةةةةةةةى مسةةةةةةةتوى الجمهوريةةةةةةةة خةةةةةةة ل 40

.2018عام 

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"



50|محافظة السويس  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

واسةةةتقبل  محافظةةةة السةةةويس فةةةي األول مةةة 

رةةةةةةةةعلة بكولةةةةةةةةة "2019سةةةةةةةةبتمبر مةةةةةةةة  عةةةةةةةةام 

ي ، والتةةة"الجمهوريةةةة ل تحةةةاد الريا،ةةةي للشةةةركاا

انكلقةةة  مةةةة  مدينةةةةة الج لةةةة السةةةةياحية، مةةةةرورًا 

نهةةا بالمدينةةة الريا،ةةية بمحافظةةة السةةويس، وم

إلةةةةى محافظةةةةة اإلسةةةةماعيلية، ثةةةةم اتجهةةةة  إلةةةةى 

محافظةةةةة بورسةةةةعيد، لتسةةةةتقر لنةةةةال النكةةةة ح

ألةف ريا،ةي 15فعالياا البكولة، بمشةاركة نحةو 

رةةةركة 200مةةة  مختلةةةف المحافظةةةاا، يم لةةةون 

عامةةةة وخاصةةةة، وليئةةةة، ومصةةةلحة تتنةةةافس فةةةي 

.العديد م  المسابقاا الريا،ية

مةةاراثون"باإل،ةةافة إلةةى للةة ، نظمةة  المحافظةةة 

فةذ  في نسخت  السادسة، والةذي تن" زايد الخيري

وزارة الشةةةةةباب والريا،ةةةةةة بالتعةةةةةاون مةةةةةع دولةةةةةة 

  اإلمةاراا العربيةةة المتحةةدة، حيةث يخصةةد عائةةد

لصةةالح المعهةةد القةةومي لةةألورام التةةابع لجامعةةة

/ القةةةةالرة، والةةةةذي ينكلةةةة  عنةةةةد خريةةةة  القةةةةالرة

كة السةةةويس وصةةةولًا للكةةةورنية، وللةةة  بمشةةةار

السةةةفير اإلمةةةاراتي بمصةةةر، وأمةةةي  عةةةام مجلةةةس 

ارة أبويبي الريا،ةي، وبعةض المسة ولي  مة  وز

.الشباب والريا،ة

وفي إخةار جهةود الدولةة المصةرية لةدعم الشةباب

الةةةةذي  لةةةةم ركيةةةةزة المجتمةةةةع، قامةةةة  محافظةةةةة 

، حيةث السويس بءنشاء مراكز ومكتباا للشباب

مركةةزًا فةةي عةةام 27بلةةل عةةدد مراكةةز الشةةباب نحةةو 

، باإل،ةافة 2014مركزًا في عةام 23مقارنة بة 2020

إلةةى ارتفةةاط عةةدد المكتبةةاا داخةةل مراكةةز الشةةباب

مقارنةةةةةة 2020مكتبةةةةةة فةةةةةي عةةةةةام 23لتصةةةةةل إلةةةةةى 

.2014مكتبة في عام 21بة 

كمةةةا قامةةة  المحافظةةةة بمشةةةروط تجديةةةد اسةةةتاد 

، حيث تم دعم الملعب 2019السويس، في يونيو 

كةةةةاميراا 104إلكترونيًّةةةةا مةةةة  خةةةة ل تركيةةةةب عةةةةدد 

ي مراقبةةةة، كمةةةا تةةةم تجديةةةد األ،ةةةواء الكارةةةفة التةةة

تغكةةةي الملعةةةب، باإل،ةةةافة إلةةةى تجديةةةد ميةةةمار

ة السةةةةةباح المحةةةةةي  بالملعةةةةةب، بتكلفةةةةةة إجماليةةةةة

.م يي  جني 9بلغ  
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حةةةاز ملةةةف الحمايةةةة والرعايةةةة االجتماعيةةةة لألسةةةر 

دولةة األولى بالرعاية على جانب كبير م  التمام ال

ع خ ل السنواا السةبع الما،ةية، حيةث تةم و،ة

ملةةةف األسةةةر األولةةةى بالرعايةةةة، والمةةةرأة المعيلةةةة،

وأصحاب المعاراا، واألخفال ب  ميوى، ،م 

هةود أولوياا الدولة المصرية، مكلفًا بمواصةلة ج

التنميةةةةةة وتحقيةةةةة  اإلنجةةةةةازاا وحمايةةةةةة م يةةةةةي  

المصةةةةةةريي  تحةةةةةةة  مظلةةةةةةة الحمايةةةةةةةة والرعايةةةةةةةة 

رز االجتماعيةةة ومحاربةةة الفقةةر والعةةوز، وتم لةة  أبةة

جهود الحماية االجتماعية في إخ ح العديةد مة 

المبةةةةةادراا والبةةةةةرامس التةةةةةي تسةةةةةتهدف الفئةةةةةاا 

.  األك ر احتياجًا

منذ لل  الحي ، عمل  الدولة جالدة لمةد نكةاح 

عمةةل البرنةةامس لمختلةةف محافظةةاا الجمهوريةةة، 

ئةةةاا وزيةةةادة فعاليتةةة  لتةةةوفير الحيةةةاة الكريمةةةة للف

ولةةةةم تكةةةة  محافظةةةةة السةةةةويس. األك ةةةةر احتياجًةةةةا

بعيةةةدة عةةة  البرنةةةامس وفعالياتةةة ا بةةةل إن الواقةةةع

لفعةل يهشير إلى أن  حق  إنجازاا كبيرة، أسهم با

.في تحسي  حياة المواخني 

التضةةةةةةةةةةةامن اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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كمةةا سةةاعد فةةي تقةةديم المسةةاعداا االجتماعيةةة

للعمالةةةةةة غيةةةةةر المنتظمةةةةةة ومسةةةةةاعداا أخةةةةةرى 

.للك ب م  أبناء األسر المستهدفة

  ومةة  الجةةدير بالةةذكر، بلةةل عةةدد المسةةتفيدي  مةة

برنةةامس تكافةةل وكرامةةة فةةي محافظةةة السةةويس

ا 2020/2019ألةةةةةةةةف مسةةةةةةةةتفيد عةةةةةةةةام 11.2نحةةةةةةةةو 

آالف أسةةةةرة 4.6: )مقسةةةةمة علةةةةى النحةةةةو التةةةةالي

آالف فةةةةرد 6.6مسةةةةتفيدة مةةةة  برنةةةةامس تكافةةةةل، و

خةةةةةةةةةةة ل ( مسةةةةةةةةةةةتفيد مةةةةةةةةةةة  برنةةةةةةةةةةةامس كرامةةةةةةةةةةةة

.2020/2019عام 

كمةةةا قامةةة  وزارة التيةةةام  االجتمةةةاعي بةةةءخ ح 

العديةةد مةة  المبةةادراا والبةةرامس التةةي تهةةدف إلةةى

:تحقي  الحماية االجتماعية كان م  بينها

تكةةةةةةةةةةةوير م سسةةةةةةةةةةةاا الرعايةةةةةةةةةةةة "مبةةةةةةةةةةةادرة ▪

ا تهةةةةدف إلةةةةى رفةةةةع كفةةةةاءة تلةةةة  "االجتماعيةةةةة

م الم سسةةاا مةة  حيةةث البنيةةة التحتيةةة ودعةة

مهةةةةاراا مقةةةةدمي الرعايةةةةة واإلدارة التنفيذيةةةةةا 

يئةة م  أجةل تنفيةذ تةدخ ا تهةدف إلةى تةوفير ب

آمنةةةةة للمسةةةةني  ودمجهةةةةم داخةةةةل المجتمةةةةع،

وتتيةةةم  مبةةةادرة تكةةةوير م سسةةةاا الرعايةةةة

تيةةةة، البنيةةةة التح: )االجتماعيةةةة المحةةةاور التاليةةةة

بنةةةةةةةةةاء القةةةةةةةةةدراا، دور المسةةةةةةةةةني ، البةةةةةةةةةرامس 

واألنشةةةكة الخاصةةةة بالمسةةةني ، سةةةد العجةةةز

الةةةوييفي مةةة  مقةةةدمي الرعايةةةة بم سسةةةاا 

(. األيتام والمسني 

تةم ،"تحسةي  جةودة الكفولةة المبكةرة"برنامس ▪

ا ويهةةةةةةدف إلةةةةةةى 2018إخةةةةة ح البرنةةةةةةامس عةةةةةةام 

ي دور تحسي  جودة تنمية الكفولة المبكرة ف

–بورسةةةةةةعيد )محافظةةةةةةاا 5الحيةةةةةةانة فةةةةةةي 

–القليوبيةةةةةةةةة –كفةةةةةةةةر الشةةةةةةةةي  –السةةةةةةةةويس 

حيةةةاناا داخةةةل كةةةل 10بواقةةةع ( اإلسةةةماعيلية

  والجدير بالذكر أن الةوزارة قةد ك فة. محافظة

الجهةةود فةةي ا ونةةة األخيةةرة مةة  أجةةل التوسةةع 

فةةةةةةةي إنشةةةةةةةاء وتكةةةةةةةوير م سسةةةةةةةاا رعايةةةةةةةة 

للمةةواخني  بةة  مةةيوى سةةواء كةةانوا صةةغارًا أم

كبةةةةةارًا، وللةةةةة  إيمانًةةةةةا بحقهةةةةةم فةةةةةي الحمايةةةةةة 

.والرعاية والتنمية
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ا 2015، تم إخة ح المبةادرة عةام "بةيةنةةةةةةا"مبادرة ▪

بهةةدف تكةةوير جةةودة الخةةدماا المقدمةةة فةةي 

م سسةةةةةاا الرعايةةةةةة االجتماعيةةةةةة، وتشةةةةةجيع 

المواخني  على التكوط مة  أجةل دعةم تكةوير

م سسةةاا الرعايةةة المختلفةةة، والتجةةاوب مةةع

ة، االحتياجةةةةاا الفعليةةةةة للفئةةةةاا المسةةةةتهدف

وتةةةةةةةدعيم مفهةةةةةةةوم المسةةةةةةةاءلة االجتماعيةةةةةةةة 

.بكريقة تتمتع بالنزالة والشفافية

س ، تةم إخة ح البرنةام"أخفال ب  مةيوى"برنامس ▪

، حيةةث يعمةةةل علةةى حمايةةةة األخفةةةال 2017عةةام 

بةة  مةةةيوى مةةة  خةةة ل تقديةةةةم خدمةةةاا الرعايةةةة 

والتيليةةةةةةةل لهةةةةةةم ودمجةةةةةةهم فةةةةةي المجتمةةةةةةع، 

ويعمةةةةل البرنةةةةامس فةةةةي المحافظةةةةاا العشةةةةر 

.2014األعلةةةى ك افةةةة بنةةةاءً علةةةى نتيجةةةة مسةةةح 

ة القليوبية–الجيزة –القالرة )ولي محافظاا 

–الشةةةةةةةةةةرقية –المنوفيةةةةةةةةةةة –اإلسةةةةةةةةةةكندرية –

( أسةةةيوط–المنيةةةا –بنةةةي سةةةويف –السةةويس 

وسةةيمتد عمةةل البرنةةامس فةةي أربةةع محافظةةاا

–بورسةةةةةةةعيد –اإلسةةةةةةةماعيلية : )أخةةةةةةةرى لةةةةةةةي

(.الفيوم–الغربية 

ي تم إخ ح المبةادرة فة": كبار ب  ميوى"مبادرة ▪

، مةةةةةةةةة  خةةةةةةةةة ل وزارة التيةةةةةةةةةام  2019عةةةةةةةةةام 

حمايةة األخفةال بة "االجتماعي ،ةم  برنةامس 

  ا وتهدف إلةى تقةديم الةدعم لكبةار السة"ميوى

المشةةةةةةةردي  فةةةةةةةي الشةةةةةةةوارط، ويبلةةةةةةةل عةةةةةةةدد 

م سسةةةةةةةاا كبةةةةةةةار بةةةةةةة  مةةةةةةةيوى فةةةةةةةي مصةةةةةةةر 

م سسةةةة علةةةى مسةةةتوى الجمهوريةةةة، مةةة  19

بينهةةةةةةةا م سسةةةةةةةاا لسةةةةةةةيداا بةةةةةةة  مةةةةةةةيوى، 

وم سسةةةاا لرجةةةال بةةة  مةةةيوى، وم سسةةةاا 

ي تيةةم سةةيداا ورجالًةةا بةة  مةةيوى ومسةةني  فةة

.الوق  لات 

اصةة وحرصًا م  الدولة على توفير االحتياجاا الخ

س ، والمتكلباا المميزة للمواخني  م  كبار ال

دار "قامةةةةة  المحافظةةةةةة بتكةةةةةوير ورفةةةةةع كفةةةةةاءة 

بمحافظةةةةة السةةةةويس" المسةةةةني  ببةةةةور توفيةةةة 

.مليون جني 2.3بتكلفة بلغ  نحو 
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وفةةي إخةةار جهةةود الدولةةة المصةةرية لتكةةوير ودعةةم 

دور الرعايةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةة، قامةةةةةةةة  محافظةةةةةةةةة 

السةةةويس بءنشةةةاء وتكةةةوير عةةةدد مةةة  الوحةةةداا 

:االجتماعية بالمحافظة، م  بينها

إنشاء مجمع خدماا األهسرة والكفولةة، ودار▪

إلةى مغترباا، وحيةانة بحةي عتاقةة، باإل،ةافة

إنشةةاء وحةةدة اجتماعيةةة بحةةي فيصةةل فةةي عةةام

. مليةةون جنيةة 1.5، بتكلفةةة إجماليةةة 2015/2014

وإنشةةةةةةةاء دار كبةةةةةةةار بةةةةةةة  مةةةةةةةيوى خةةةةةةة ل عةةةةةةةام 

2020/2019.

رفةةةع كفةةةاءة الوحةةةداا االجتماعيةةةة بمحافظةةةة ▪

السةةةةويس ودار لألخفةةةةال والمسةةةةني  خةةةة ل 

(.2021/2020–2017/2016)الفترة 

إنشاء فرط إقليمةي لجهةاز حمايةة المسةتهل ▪

بمنكقةةةةةةةةةةةةة الغريةةةةةةةةةةةةب بتكلفةةةةةةةةةةةةة إجماليةةةةةةةةةةةةة 

.مليون جني 2

مليددددددددددددددددددون 

2.3جنيددددددددددددددددددددددد 
دار المسةةةةةني "تكلفةةةةةة تكةةةةةوير ورفةةةةةع كفةةةةةاءة 

ة لتةةةةةةوفير االحتياجةةةةةةاا الخاصةةةةةة" ببةةةةةةور توفيةةةةةة 

والمتكلبةةةةاا المميةةةةزة للمةةةةواخني  مةةةة  كبةةةةار

.الس  بالمحافظة

ألدددددددددددددددددددددددددددد 

11.2مسدددددددددددددتفيد
مة مهسةةتفيد مةة  برنةةامس تكافةةل وكرامةةة مقسةة

آالف أسةةرة مسةةتفيدة 4.6: )علةةى النحةةو التةةالي

آالف فرد مستفيد م  6.6م  برنامس تكافل، و

.2020/2019خ ل عام ( برنامس كرامة



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة السويس  | 55

فةةي إخةةار التمةةام الدولةةة بالتوسةةع فةةي المنةةاخ 

فيةةةةذ التجاريةةةةة اللوجسةةةةتية، تسةةةةتهدف الدولةةةةة تن

علةى المنكقة التجارية اللوجستية في السويس

اا أفدنةةة، والتةةي تةةوفر السةةلع والمنتجةة5مسةةاحة 

دة الغذائيةةةة للمةةةواخني  بيسةةةعار مناسةةةبة وبجةةةو

عاليةةةةا بهةةةدف ،ةةةب  األسةةةواح بمختلةةةف أنحةةةاء 

المحافظةةةة، كمةةةا تتميةةةز المحافظةةةة بقربهةةةا مةةة  

العاصةةةةةةمة اإلداريةةةةةةة وبالتةةةةةةالي سةةةةةةتكون جالبةةةةةةة 

منكقةة 60للمست مري ، وييتي المشروط ،م  

لوجسةةةةةةتية وتجاريةةةةةةة محوريةةةةةةة وإقليميةةةةةةة مقةةةةةةرر 

.تنفيذلا في عدد م  محافظاا الجمهورية

اتصةةةالًا، قامةةة  الدولةةةة بءنشةةةاء صةةةومعة عتاقةةةة

بمحافظةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةويس، بقةةةةةةةةةدرة اسةةةةةةةةةتيعابية 

ألةةةف خةةةة ا وبهةةةدف الحفةةةةاا علةةةى المخةةةةزون 65

مليةةون جنيةة ، 140.4االسةةتراتيجي للقمةةح بتكلفةةة 

.2017وتم االنتهاء م  المشروط في نوفمبر 

ولةةةة ومةةة  بةةةي  الجهةةةود الرئيسةةةة التةةةي تبنتهةةةا الد

خةة ل السةةنواا األخيةةرة إنشةةاء وتكةةوير عةةددم مةة 

:مراكز الخدماا التموينية، ومنها

التمةةةةةةةةةةةةةةةةوين والتجةةةةةةةةةةةةةةةةارة 

الدا لية

"
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مراكةةةةز للخدمةةةةة التموينيةةةةةا بهةةةةدف 3إنشةةةةاء ▪

ة تقةةةديم وتسةةةهيل جميةةةع الخةةةدماا التموينيةةة

ألةةف مسةةتفيد 448للمةةواخني ، لخدمةةة عةةدد 

مراكةز، 3م  لذا المشروط ولل  بءنشاء عدد 

.م يي  جني 3.8بتكلفة 

إنشةةةةةةةاء عةةةةةةةددم مةةةةةةة  مشةةةةةةةروعاا جمعيتةةةةةةةي ▪

بالمحافظةةةةةةةا بهةةةةةةدف زيةةةةةةادة عةةةةةةدد المنافةةةةةةذ 

سةةعار السةةلعية، وتةةوفير السةةلع األساسةةية بي

مناسةةةةبة للمةةةةواخني ، وتةةةةوفير فةةةةر  عمةةةةل 

. ألف مستفيد45للشباب، بءجمالي عدد 

وزارة التموي  والتجارة الداخلية: المصدر 

134
144

2014 2020

2020و2014تطور عدد المخابز خالل عامي 

148
161

2014 2020

ة تطور عدد البطاقات التموينية بالمحافظ

2020و2014خالل عامي 

(ألف بكاقة)
(مخبز)

وزارة التموي  والتجارة الداخلية: المصدر 
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تهعةةةةةد  العدالةةةةةة مةةةةة  ألةةةةةم ركةةةةةائز ودعةةةةةائم إقامةةةةةة 

المجتمعةةةةةةةةاا اإلنسةةةةةةةةانية، و،ةةةةةةةةمان تقةةةةةةةةدمها 

  وتكورلةةةا وتنميتهةةةا وتحقيةةة  االسةةةتقرار واألمةةة

واألمةةةةةةةان لهةةةةةةةا ولألفةةةةةةةراد المنتمةةةةةةةي  إليهةةةةةةةا أو 

ي الموجةةودي  فةةي كنفهةةاا لةةذا فةةالح  فةةي التقا،ةة

.مكفول في الب د للمواخني  أو غيرلم

لةةةةةةذا، أخلقةةةةةة  وزارة العةةةةةةةدل نظةةةةةةام التقا،ةةةةةةةي 

، ومنهةا اإللكتروني ع  بهعد بالمحاكم االقتصةادية

إقامةةةةةةةة الةةةةةةةةدعوى، وسةةةةةةةداد رسةةةةةةةةومها، ورفةةةةةةةةع 

حتةى مستنداتها، وحيور جلساتها االفترا،ةية، و

حكام تمام الفصل فيها، مع إمكانية استئناف األ

ع  بعد، ولل  في عدة محافظاا على مستوى

م وبلغةة  تكلفةةة رفةةع كفةةاءة المحةةاك. الجمهوريةةة

ومقةةراا الشةةهر العقةةاري بمحافظةةة السةةويس 

.مليون جني 16.4

ر فعلةةى صةةعيد إنشةةاء المحةةاكم، فقةةد تةةم تكةةةوي

بتكلفةةةةةة2021مجمةةةةةع محةةةةةاكم السةةةةةويس عةةةةةام 

.م يي  جني 4.2

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
"
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: الذا، باإل،افة إلى رفع كفاءة عدة محاكما منهة

2020محكمةةةةةة السةةةةةويس االبتدائيةةةةةة فةةةةةي عةةةةةام 

م يةةي  جنيةةة ا وتيسةةيرًا لخدمةةةة5.6بتكلفةةة تبلةةةل 

المةةةواخني  بالسةةةويس تةةةم رفةةةع كفةةةاءة مقةةةراا

2021الشةةهر العقةةاري بمحافظةةة السةةويس عةةام 

.م يي  جني 6.7بتكلفة 

ولذا، وقد بلل عدد أقسام الشرخة بالمحافظةة

نقكةةة بنهايةةة 15أقسةةام، ونقةةاط اإلخفةةاء عةةدد 5

.2020عام 

قامةةة  لجنةةةة مةةة  قكةةةاط حقةةةوح اإلنسةةةان بةةةوزارة 

الداخليةةةةةةة، بةةةةةةالمرور علةةةةةةى المواقةةةةةةع الشةةةةةةرخية 

ور والخدمية بنكةاح مديريةة أمة  السةويس، للمةر

ديم علةةى كةةل المواقةةع الشةةرخية للتيكيةةد علةةى تقةة

الخةةةةدماا الشةةةةرخية للمةةةةواخني  فةةةةى سةةةةهولة 

ة ويسةةر، والعمةةل علةةى االرتقةةاء بةةالمواقع الخدميةة

.وتكويرلا بكل القكاعاا األمنية

اتصةةةةةةةةةةةةالًا، صةةةةةةةةةةةةدر قةةةةةةةةةةةةةرار رئةةةةةةةةةةةةيس الةةةةةةةةةةةةةوزراء 

، بتخصةةيد قكعةةة أرا 2015لسةةنة 3336رقةةم 

ألةةف متةةر مربةةع، 1.2مةة  أمةة ل الدولةةة بمسةةاحة 

حةةةةةةي -والكائنةةةةةةة رةةةةةةمال غةةةةةةرب قريةةةةةةة الحجةةةةةةاج 

السةةةويس بمحافظةةةة السةةةويس لصةةةالح ليئةةةةة

.قيايا الدولة التخال مقر لها

ماليدددددددددددددددددددددددددددددين 

6.7جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
تكلفدددددددددة تطدددددددددوير ورفدددددددددع كفددددددددداءة مقدددددددددرات

.2021الشهر العقاري بالمحافظة عام 

ماليددددددددددددددددددددين

4.2جنيددددددددددددددددددددددددددد 
تكلفدددددددددددددددة تطدددددددددددددددوير مجمدددددددددددددددع محددددددددددددددداكم

.2021السويس عام 
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مةة  ألةةم م مةةح " مسةةجد سةةيدي األربعةةي "يهعةةد  

تةةةةاري  محافظةةةةة السةةةةويس وترجةةةةع قصةةةةت  إلةةةةى 

ن أربعةةي  وليدةةا صةةالحًا قةةدموا للسةةويس مةة  مةةد

رةةةةةةمال إفريقيةةةةةةا المغةةةةةةرب، والجزائةةةةةةر، وتةةةةةةونس 

وعنةةدما تةةوفي آخةةرلم دهفةة  فةةي ،ةةريح بنةةا  ألةةل 

.مدينة السويس ل  وسمي باسمهم

ا تمةةةةةت الدولةةةةةة المصةةةةةرية ببنةةةةةاة المسةةةةةا د 

نظةةةةةةةرًا للةةةةةةةدور الةةةةةةةديني والةةةةةةةوخني والكنةةةةةةةا س 

د واالجتمةةاعي الةةذي ت ديةة  تلةة  الم سسةةاا، وقةة

رم مة  رهدا محافظة السويس افتتاح عددم كبي

ددم المساجد الجديدة، فيلًا ع  ترميم وتكةوير عة

مةة  المسةةاجد القديمةةة، فقةةد بلةةل عةةدد المسةةاجد 

الحكوميةةةةةةةةة واأللليةةةةةةةةة بمحافظةةةةةةةةة السةةةةةةةةويس

، مقارنةةةةةةةةةةةة 2020مسةةةةةةةةةةةجدًا خةةةةةةةةةةة ل عةةةةةةةةةةةام 561

.2014مسجدًا في عام 365بة 

مشةروط تكةوير منظومةة"وقام  الدولة بءخ ح 

".المعلوماا بهيئة األوقاف المصرية

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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يس ويةةيتي لةةذا المشةةروط تنفيةةذًا لقةةرار السةةيد رئةة

بشةةةين حصةةةر 2016لسةةةنة 300الجمهوريةةةة رقةةةم 

جميةةع أمةة ل ليئةةة األوقةةاف المصةةرية، وإنشةةاء 

أررةةةةةيف إلكترونةةةةةي لحفةةةةةظ الحجةةةةةس، والخةةةةةرائ  

ة وممتلكةةاا الهيئةةة، وللةة  بالتعةةاون مةةع الهيئةةة

المصةةةةرية العامةةةةة للمسةةةةاحة ووزارة االتصةةةةاالا 

. وتكنولوجيا المعلوماا

وفةةي سةةياح حةةر  الدولةةة علةةى تجديةةد الخكةةاب 

الديني والعمل علةى مواجهةة التكةرف واإلرلةاب، 

ار فةةةةءن المحافظةةةةة تةةةةولي التمامًةةةةا كبيةةةةرًا باختيةةةة

فكةر خكباء متخصصي  في العلوم الشةرعية وال

. والحاصلي  على م لل أزلري عالم أو متوس 

وع وة علةى مةا سةب ، تعمةل المحافظةة بخكةى 

ثابتةةةة علةةةى ،ةةةرورة اسةةةتمرار العمةةةل بةةةاإلجراءاا

ة االحترازيةةة بجميةةع المسةةاجد للوقايةةة مةة  جائحةة

تةةةم تك يةةةف أعمةةةال التعقةةةيم ، حيةةةث "19-كوفيةةةد "

حة والتكهير بالمساجد، وللة  حفايًةا علةى الصة

. هةاالعامة للعاملي  والمةواخني  المتةرددي  علي

ر كمةةا يةةتم رةة  حمةة ا نظافةةة، وتعقةةيم، وتكهيةة

لةةةرداراا التابعةةةة لمديريةةةة األوقةةةاف فةةةي جميةةةع 

أنحةةةةةاء المحافظةةةةةة، مةةةةةع المتابعةةةةةة الشخصةةةةةية 

.والمستمرة ألعمال التعقيم

ومًةةا ، تحةةر  الدولةةة دوفيمةةا يتعلةةق بالكنةةا س

علةةةةى ،ةةةةرورة ترسةةةةي ، وتعزيةةةةز قةةةةيم المواخنةةةةة 

والمسةةاواة بةةي  جميةةع المةةواخني  فةةي الحقةةوح

والواجبةةةةاا، ودون تفرقةةةةة أو تمييةةةةز وأن الجميةةةةع 

رةةةركاء فةةةي الةةةوخ ، ويشةةةكلون نسةةةيجًا واحةةةدًا

ا تربكهم رواب  األخوة والوخنيةة، ويعملةون معًة

للنهةةةةةةوا بةةةةةةالوخ  ،ةةةةةةد األفكةةةةةةار المتكرفةةةةةةة 

. الهدامة

كنيسةة 17وعلي ، تم تقنةي  وتوفية  أو،ةاط عةدد 

،ةةةةةم  2021ومبنةةةةةىً بالمحافظةةةةةة حتةةةةةى أبريةةةةةل 

ى كنيسةةةة ومبنةةةىً تةةةم تقنةةةي  أو،ةةةاعها علةةة1882

. مستوى الجمهورية
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

عةةةةةةدد السةةةةةةياراا المحولةةةةةةة للعمةةةةةةل بالغةةةةةةاز 

.2020الكبيعي حتى عام 

13.4

40.5

ن وحدة سكنية لنقل السةكا336تكلفة إنشاء 

.المقيمي  في العشوائياا إليها

40

إجمةةةالي عةةةدد المنةةةاخ  العشةةةوائية التةةةي تةةةم 

.2020تكويرلا حتى نهاية عام 

5
ترعةة 2تكلفة مشروعاا تيليةل وتبكةي  عةدد 

وسةةةةةةتائر حديديةةةةةةة بالمحافظةةةةةةة فةةةةةةي الفتةةةةةةرة 

(2014-2021.)

آالف وحةةةدة 3عمةةةارة بءجمةةةالي 125تكلفةةةة تنفيةةةد 

ي إسةةكان اجتمةةاعي بحةةي عتاقةةة وتةةم االنتهةةاء فةة

.2015يونيو 

397

منددددددددددددددددددددددددددددددددداط 

مليددددون

جندددددددددي 

ألددددددددددد 

سدددديارة

مليدددددددددددددددددون 

جندددددددددددددددددددددددي 

مليدددددددددددددددددون

جندددددددددددددددددددددددي 

عدد وحةداا اإلسةكان االجتمةاعي المنفةذة فةي

.2020السويس حتى عام 

آالف9

وحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
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مدينةةةةةةةة الجالةةةةةةةة "مشةةةةةةةروط ليةةةةةةةبة الج لةةةةةةةة 

حيث يهعةد  لةذا المشةروط واحةدًا مة "...الجديدة

حر ألم المشروعاا القومية التةي تجمةع بةي  سة

الكبيعةةةة الخ بةةةة والمقومةةةاا العالميةةةةا ويقةةةع

ةا إل المشروط بالعي  السخنة عند ليبة الج ل

يشةةةةةمل المشةةةةةروط منتجعًةةةةةا سةةةةةياحيًّا ومدينةةةةةة 

الج لةةةةة متكاملةةةةة الخةةةةدماا، وجامعةةةةة الج لةةةةة، 

رانةة، الزعف–باإل،افة إلى خرية  العةي  السةخنة 

روعًا الذي يقكع جبل الج لةا ليصبح بذل  مشة

.لا قيمة تاريخية، وحيارية، واستراتيجية

ر المدينةةة العالميةةة فةةي ليةةبة الج لةةة، مةة  أك ةة

لى المنةةاخ  جةةذبًا للسةةياح، وللةة  الرتفاعهةةا حةةوا

متر عة  مسةتوى سةكح البحةرا ممةا ييةفي700

ميزة مناخية لهةا، حيةث تقةل درجةة الحةرارة حةوالي

درجةةةاا عةةة  المنةةةاخ  المجةةةاورة فيةةةلًا عةةة  10

نةة تمتعها بشواخئ ساحرة، وقد قهسم  المدي

(.ج)و( ب)و( أ)ل  ثة قكاعااا القكاط 

اإلسةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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ألةةةةف فةةةةدان وتيةةةةم 17وتبلةةةةل مسةةةةاحة المدينةةةةة 

.المدينة خريقًا رئيسًا ومحاور فرعية

ويعتبةةةةةر مشةةةةةروط تكةةةةةوير ليةةةةةبة الج لةةةةةة أحةةةةةد 

تةةي المشةةروعاا التنمويةةة القوميةةة العم قةةة، وال

واا يشةةرف علةةى تنفيةةذلا الهيئةةة الهندسةةية للقةة

لةةى المسةةلحة، ويقةةام منتجةةع الج لةةة السةةياحي ع

رةةةةةةةةةةةةةةاخئ خلةةةةةةةةةةةةةةيس السةةةةةةةةةةةةةةويس بمنكقةةةةةةةةةةةةةةة 

ر علةى مسةاحة ألةف فةدان، وتعتبة" رأس أبو الدرج"

ا مدينةةةةة سةةةةياحية جبليةةةةة رةةةةاخئية مكتملةةةةة، لا

موقةةةةع اسةةةةتراتيجي متميةةةةز جةةةةدًا، وسةةةةوف يكةةةةون 

.إ،افة جديدة للسياحة المصرية

نمويًّةا تم ةل قكبًةا ت"... السويس الجديةدة"مدينة 

اا متكاملًةةا متعةةدد األنشةةكة، لجةةذب االسةةت مار

مةةال المتنوعةةة اللوجسةةتية والصةةناعية، ومراكةةز ال

.ىواألعمال، والخدماا الريادية متقدمة المستو

وتهعةةةد  مدينةةةة السةةةويس الجديةةةدة إحةةةدى المةةةدن

س الحدي ة والتي يجرى إنشا لا بموجب قةرار رئةي

،2021لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 316الجمهوريةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

والذي ند علةى تخصةيد مسةاحة مة  األرا،ةي

تها المملوكةةة للدولةةة ملكيةةة خاصةةة تبلةةل مسةةاح

ألةةةف فةةةدان، السةةةتخدامها فةةةي إقامةةةة 65.5نحةةةو 

مدينةةةةةةةة السةةةةةةةويس )مجتمةةةةةةةع عمرانةةةةةةةي جديةةةةةةةد 

(.  الجديدة

نوط ما توجد بالمدينة أنشكة اقتصادية عديدة تت

ي بةةةي  صةةةناعة، وسةةةياحة، وصةةةيد، وتجةةةارة وبالتةةةال

ائم يمك  إنشاء قاعدة اقتصادية لمركز تنموي ق

ءقليم على تل  األنشكة االقتصةادية المتنوعةة بة

.قناة السويس

عاب اسةتي" السةويس الجديةدة"تستهدف مدينة 

مليةةةون نسةةةمةا كمةةةا تسةةةتهدف إنشةةةاء 1.4نحةةةو 

ر قكةةةةب تنميةةةةة رئةةةةيس يتكامةةةةل ويةةةةرتب  بمحةةةةاو

تنمويةةةةةة تربكةةةةة  بالعاصةةةةةمة اإلداريةةةةةة الجديةةةةةدة، 

وبالقكةةةةب الشةةةةمالي إلقلةةةةيم قنةةةةاة السةةةةويس،

.ومدينة الج لة
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بيةة وتقع المدينةة الجديةدة بةالقرب مة  مينةاء األد

ومينةةةةةةاء العةةةةةةي  السةةةةةةخنة ومينةةةةةةاء السةةةةةةويس، 

ويحةةةةةدلا رةةةةةمالًا مدينةةةةةة السةةةةةويس علةةةةةى بعةةةةةد 

د كيلةةةةومترًا، ومدينةةةةة اإلسةةةةماعيلية علةةةةى بعةةةة30

ة كيلةةةةةةومترًا، وجنوبًةةةةةةا المنكقةةةةةةة االقتصةةةةةةادي150

نة، الخاصةةة والمنكقةةة الصةةناعية بةةالعي  السةةخ

وغربًةةةةةا العاصةةةةةمة اإلداريةةةةةة الجديةةةةةدة علةةةةةى بعةةةةةد 

.كيلومتر تقريبًا100

" ةعتاقةة"يهعةةدم مشةةروط اإلسةةكان االجتمةةاعي بحةةي 

أحةةد أبةةرز مشةةروعاا اإلسةةكان االجتمةةاعي والةةذي 

لسةنة 3299صدر بشين  قةرار رئةيس الةوزراء رقةم 

فدانًا 35، بتخصيد قكعة أرا بمساحة 2016

إيةةةةران -بنكةةةةاح حةةةةي عتاقةةةةة علةةةةى خريةةةة  مصةةةةر 

بمحافظةةة السةةويسا إلقامةةة مشةةروط اإلسةةكان

:.االجتماعي عليها وم  بينها

آالف وحةةةةةةةدة 3عمةةةةةةةارة بءجمةةةةةةالي 125تنفيةةةةةةد ▪

ي إسكان اجتماعي بحي عتاقةة وتةم االنتهةاء فة

.مليون جني 397، بتكلفة إجمالية 2015يونيو 

، حيةث تةم"مدينةة الةدكتور أحمةد زويةل"مشروط ▪

ألةةةةف وحةةةةدة، 2.8عمةةةةارة بءجمةةةةالي 118تنفيةةةةذ 

.  مليون جني 354بتكلفة 

مشةةةةةةروعاا اإلسةةةةةةكان االجتمةةةةةةاعي بالمةةةةةةدن ▪

ى الجديدة بمحافظة السةويس، وتشةتمل علة

آالف وحةةةدة سةةةكنية مقسةةةمة علةةةى ثةةة   6.1

مدينةةةة الملةةة  عبةةةد  ، ومدينةةةة )مةةةدن ولةةةي 

ار الشةةةي  خليفةةةة بةةة  زايةةةد، ومدينةةةة المستشةةة

(. عدلي منصور

لةةةةذا باإل،ةةةةافة إلةةةةى المنشةةةة ا الخدميةةةةة، والتةةةةي 

تشةةةمل محةةة ا تجاريةةةة، ومخبةةةزًا، وحيةةةانة، ودور 

.عبادة
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مةع كما تم  إقامة منكقة سكنية حيارية بمج

عي  إنتةةةاج األسةةةمدة الفوسةةةفاتية والمركبةةةة بةةةال

ا السةةةةةةةتيعاب 2019السةةةةةةةخنة فةةةةةةةي أغسةةةةةةةكس 

المهندسةةةةةي  والعةةةةةاملي  داخةةةةةل مجمةةةةةع إنتةةةةةاج 

سةخنة، األسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعي  ال

وعةةةةةدد مةةةةة  الم عةةةةةب الريا،ةةةةةية، وفةةةةةرط خبةةةةةي 

.  متكامل

ونتيجةةةة لكةةةل تلةةة  الجهةةةود المبذولةةةة مةةة  قبةةةل

الدولة بالتوسةع فةي إقامةة المةدن والمجتمعةاا

العمرانيةةةة الجديةةةدة بمحافظةةةة السةةةويس، بلةةةل

ة إجمالي عدد وحداا اإلسكان االجتماعي المنفذ

آالف وحةةةةةةدة سةةةةةةكنية 9نحةةةةةةو 2020حتةةةةةةى عةةةةةةام 

.  مليار جني 2.2بءجمالي تكلفة بلغ  

وتةةوفر المةةدن والمجتمعةةاا العمرانيةةة الجديةةدة 

ب بمحافظةةةة السةةةويس وحةةةداا سةةةكنية للشةةةبا

ومحةةدودي الةةدخل، وتةةوفير فةةر  عمةةل متنوعةةة 

ريةة، لشباب المحافظة، كما تتيةم  محة ا تجا

ومخابز، وحياناا، ودور عبادة، ومنةاخ  خةدماا 

لخدمةةة المةةواخني  ومسةةاحاا خيةةراء وحةةدائ ، 

.لخدمة سكان لذ  المدن

مدينة السةويس"إجمالي مساحة 

داخةةةل المحافظةةةة حتةةةى " الجديةةةدة

.2020عام 

ألددددددددددددددددد 65.5

فددددددددددددددان
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سةةةةةةع  الدولةةةةةةة إلةةةةةةى القيةةةةةةاء علةةةةةةى مشةةةةةةكلة 

العشةةةةةةوائياا، وقامةةةةةة  بتنفيةةةةةةذ خكةةةةةةة تكةةةةةةوير 

أحةد المناخ  العشوائية العاجلةة، والتةي تشةكل

اراا، التحدياا الكبيرة في مجال اإلسكان والعقة

فةةةءلى جانةةةب إنشةةةاء مجتمعةةةاا عمرانيةةةة جديةةةدة 

تعمةةةل الدولةةةة علةةةى تكةةةوير المسةةةاك  القائمةةةةة 

نةاخ  بالفعل في المناخ  التي تصةنف كونهةا م

رةةةةةديدة الخكةةةةةورة ال تصةةةةةلح للسةةةةةك ا بهةةةةةدف 

.2030القياء على العشوائياا بحلول عام 

وفةةةي محافظةةةة السةةةويس تةةةم تكةةةوير عةةةدد مةةة  

عزبةةةة : المنةةةاخ  العشةةةوائية غيةةةر ا منةةةة، ومنهةةةا

الصةةةفيح ومنكقةةةة اليهوديةةةة، حيةةةث تةةةم إنشةةةاء

نسةمة، بتكلفةة1680وحدة سكنية يقكنهةا 336

أعلةةةة  2021وفةةةةي أغسةةةةكس . مليةةةةون جنيةةةة 40

محافظةةة 13صةةندوح التنميةةة الحيةةرية عةة  خلةةو 

مةةةةةةةة  المنةةةةةةةةاخ  العشةةةةةةةةوائية وعلةةةةةةةةى رأسةةةةةةةةها 

ة السويس، بعد أن كان عدد المنةاخ  غيةر ا منة

. 2014بالمحافظة خمس مناخ  عام 

 طةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةوا يات
"
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أعلةةةة  صةةةةندوح التنميةةةةة الحيةةةةرية عةةةة  تكةةةةوير 

المنةةةةةةاخ  غيةةةةةةر المخككةةةةةةة بموجةةةةةةب توقيةةةةةةع 

بروتوكةةةةةول تعةةةةةاون مةةةةةع محافظةةةةةة السةةةةةويس، 

منكقةةةة داخةةةل المحافظةةةة وتشةةةمل 15وعةةةددلا 

-واة الن–الفرز –الساداا –البراجيلي –أبو عوف )

-كفةةر العةةرب -كفةةر أحمةةد عبةةد  -عةةرب المعمةةل 

-ارل كفةر رة-كفةر سةليم -كفر حودة -كفر النجار 

، (كفةةر كامةةل-كفةةر فةة اد وتةةل القلةةزم -كفةةر عقةةدة 

ل، األربعةةي ، وفيصةة)وتقةةع تلةة  المنةةاخ  بيحيةةاء 

(.وعتاقة، والسويس

، ويشةةمل التكةةوير تمهيةةد وإعةةادة تيليةةل الكةةرح

ال ورةةةبكة الصةةةرف الصةةةحي، بجانةةةب تنفيةةةذ أعمةةة

.الكهرباء واإلنارة

ة يهةةدف التكةةوير إلةةى رفةةع كفةةاءة المرافةة  العامةة

ورةةةةةبكاا وخكةةةةةوط الصةةةةةرف الصةةةةةحي وميةةةةةا  

تكةوير"الشرب، واالنتهاء م  جملة أعمال خكة 

، لتحسةةةةةي  الحالةةةةةة "المنةةةةةاخ  غيةةةةةر المخككةةةةةة

ي  العمرانيةةة، وتكةةوير رةةبكاا المرافةة ، وتحسةة

.الخدماا، مما ي دي إلى زيادة الر،ا المجتمعي

وجةةةةةةةاءا محافظةةةةةةةة السةةةةةةةويس فةةةةةةةي الترتيةةةةةةةب 

الخةةةةةامس فةةةةةي توقيةةةةةع بروتوكةةةةةول تعةةةةةاون مةةةةةع 

صةةةةةندوح تكةةةةةوير)صةةةةةندوح التنميةةةةةة الحيةةةةةارية 

اخ  سةةابقًا، لتكةةوير المنةة( المنةةاخ  العشةةوائية

غيةةةر المخككةةةة، حيةةةث سةةةب  توقيةةةع اتفاقيةةةاا 

الوادي الجديةد-الدقهلية )تعاون مع محافظاا 

(.الجيزة–اإلسكندرية –

ة علةى تعتمد سياساا صندوح التنمية الحياري

تحقيةةة  مبةةةدأ العدالةةةة االجتماعيةةةة و،ةةةمان حةةة  

المةةواخ  فةةي الحصةةول علةةى مسةةك  آمةة ا مةةع 

مةة  تحسةةي  األو،ةةاط المعيشةةية واالقتصةةادية،

فس خ ل توخي  سكان المناخ  العشوائية بن

المواقةةةةع أو بةةةةيقرب منةةةةاخ  مجةةةةاورة، وتكةةةةةوير 

المنةةةةةاخ  العشةةةةةوائية مةةةةةع المحافظةةةةةاا فةةةةةي 

ا وييتي لل  في إخار خكة الدولةةإخار ال مركزية

لتحسةةةةةةةةةةةةةي  الحالةةةةةةةةةةةةةة العمرانيةةةةةةةةةةةةةة وتكةةةةةةةةةةةةةوير

.لذ  المناخ 
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ائيةةة فةةي الوقةة  الةةذي تتنةةامى فيةة  االحتياجةةاا الم

تزايةةد للدولةةة المصةةرية بصةةورة متسةةارعة نتيجةةة ال

ق اسةةتهدا  الدولةةة   قيةةالسةةكاني، وفةةي إخةةار 

تةةةةم البةةةةةدء فةةةةةي تنفيةةةةةذ األمةةةةن المةةةةةا ي لمصةةةةةر 

ل المشةةةروط القةةةومي لتبكةةةي  التةةةرط والةةةذي يم ةةة

لا نقلةةةةة حيةةةةارية كبيةةةةرة فةةةةي تررةةةةيد االسةةةةته 

ويهةةدف المشةةروط إلةةى تقليةةل يهةةور الحشةةائة

ليةةل إ،ةةافة إلةةى إكسةةاب رةةكل جمةةالي للتةةرط، وتق

حةد  لدر الميا  بما يحافظ على الميةا  للفة ح، وال

لةةذا. مةة  تةةيثير المصةةارف علةةى األرا،ةةي الزراعيةةة

عةةد  الةةذي يه” تبكةةي  التةةرط“باإل،ةةافة إلةةى مشةةروط 

أحةةةةةد ألةةةةةم المشةةةةةروعاا القوميةةةةةة التةةةةةي تهنفةةةةةذ 

بالمحافظةةةةةةةاا فةةةةةةةي الوقةةةةةةة  الحةةةةةةةالي ويم ةةةةةةةل 

أحةةةةةد أركةةةةةان خكةةةةةة الدولةةةةةة الكمةةةةةوح لتعظةةةةةيم 

االسةةةةةةتفادة مةةةةةة  الميةةةةةةا  وتةةةةةةوفير االحتياجةةةةةةاا 

كةاط المكلوبة لكل القكاعةاا بشةكلم عةام وللق

.الزراعي بشكلم خا 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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وفةةي لةةذا السةةياح وفةةي خةة ل السةةنواا السةةبع

الما،ةةةية تةةةم تنفيةةةذ عةةةدد كبيةةةر مةةة  المشةةةروعاا

ة لتيليةةةل وتبكةةةي  التةةةرط بالمحافظةةةة منهةةةا ترعةةة

.مليون جني 12الخواخرة، بتكلفة بلغ  نحو 

كمةةةةا تةةةةم تيليةةةةل وتبكةةةةي  ترعةةةةة كبريةةةة  بكةةةةول

يكيلةةةةةومتر، وبتكلفةةةةةة إجماليةةةةةة بلغةةةةة  حةةةةةوال1.8

.م يي  جني 8.5

ومةةة  المشةةةروعاا المتعلقةةةة بةةةالموارد المائيةةةة 

ديةةة والةةري بالمحافظةةة، تةةم توريةةد ودح سةةتائر حدي

علةةةةةةةةى جةةةةةةةةانبي التةةةةةةةةرط، بتكلفةةةةةةةةة بلغةةةةةةةة  نحةةةةةةةةو 

.مليون جني 20.6

ل واسةةةةتكمالًا لجهةةةةود الدولةةةةة لتررةةةةيد اسةةةةته 

الميةةةا  المسةةةتخدمة فةةةي الزراعةةةة وتعزيةةةز ألميةةةة 

نظةةم الةةري الحةةديث، واسةةتخدام مقيةةاس رخوبةةة 

كلفةةةة التربةةة فةةي تحسةةةي  عمليةةة الةةةري، وتقليةةل ت

األسةةةمدة والكاقةةةة والعمالةةةة، وزيةةةادة اإلنتاجيةةةة 

.المحصولية للفدان

تعاونةةةة  المحافظةةةةة مةةةةع وزارة المةةةةوارد المائيةةةةة 

والةةةةري لتنفيةةةةذ مشةةةةروط الةةةةري الحةةةةديث والمنفةةةةذ 

بجمعية محمد كةريم الزراعيةة الواقعةة علةى ترعةة

آالف 4.5الشةةةلوفة بمحافظةةةة السةةةويس بزمةةةام 

فةةدان، وقةةد حقةة  لةةذا المشةةروط نجاحًةةا كبيةةرًا فةةي

ن، إنتةةةةةاج المةةةةةانجو، البرتقةةةةةال، اليوسةةةةةفي، الزيتةةةةةو

.التفاح، البرسيم، القمح، والخيراواا

ة والجةةدير بالةةذكر أن المحافظةةة قةةد خا،ةة  تجربةة

رف بزراعة األرا،ي الملحيةة باسةتخدام ميةا  الصة

الزراعةي لزراعةةة القمةةح عةةالي الملوحةةة وغيرلةةا مةة  

ةا الزراعاا التي تتحمةل درجةاا الملوحةة المرتفعة

.بهدف تعظيم كفاء  استخدام الميا 

.فدانًا15ويتم تنفيذ لذ  التجربة على مساحة 

تمةةة  إعةةةادة تخصةةةيد بعةةةض المسةةةاحاا مةةة  

األرا،ةةةةةةةي المملوكةةةةةةةة للدولةةةةةةةة لصةةةةةةةالح ليئةةةةةةةة 

المجتمعةةةةاا العمرانيةةةةة الجديةةةةدة بموجةةةةب قةةةةرار 

، حيةةث تمةة  2015لسةةنة 1371رئةةيس الةةوزراء رقةةم 

ام فةةدان بالجاتروفةةا بغابةةة عتاقةةة بنظةة400زراعةةة 

.  الري بالتنقي 
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نميةة تماريًا مع توجهاا الدولة ور يتها نحةو الت

ا لتحقيةةة  بيئةةةة خيةةةراء وخلةةة  2030المسةةةتدامة 

مجتمعاا نظيفةا ولل  م  خة ل القيةاء علةى

مشةةكلة القمامةةة ودعةةم تةةدوير المخلفةةاا، فقةةةد

" جيوسةةايكل"قامةة  المحافظةةة بءنشةةاء مصةةنع 

بةالعي  السةخنة، 2019إلدارة المخلفاا فةي عةام 

والةةةةذي يهعةةةةد  أكبةةةةر مصةةةةنع فةةةةي منكقةةةةة الشةةةةرح 

راعيةة األوس ، ويستقبل المصنع المخلفةاا الز

.والصناعية والبلدية

ة ولتحسي  أداء العمل في مجال النظافة العام

والبيئةةةةةةةة علةةةةةةةى مسةةةةةةةتوى األحيةةةةةةةاء تةةةةةةةم تةةةةةةةدعيم 

مهعدة وسةيارة جديةدة، لةدعم 12المحافظة بعدد 

منظومةةة النظافةةة، وتشةةمل المعةةداا الجديةةدة 

سةةةةةياراا كسةةةةةح 4سةةةةةياراا مكةةةةةبس، و5عةةةةةدد 

لةةةةةةوادر لةةةةةةدعم منظومةةةةةةة النظافةةةةةةة 3الميةةةةةةا ، و

بمحافظةةةةةةةة السةةةةةةةويس، وللةةةةةةة  خةةةةةةة ل رةةةةةةةهر 

. 2021مايو 

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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اء تةةم إنشةةمن ومةةة  دارة المخلفةةات  لتحسةةي  

ي  خليةةة دفةة  صةةحي بمنكقةةة السةةويس لتحسةة

عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةاا الجمةةةةةةةةةةةةةةةةةع والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةل وللةةةةةةةةةةةةةةةةة 

.2021عام 

ي عةام في إخار االحتفال باليوم العةالمي للبيئةة فة

، أخلقةةةةة  مجموعةةةةةةة رةةةةةةركاا السةةةةةةويس 2018

لألسةةةةةمن  مبةةةةةادرة للعةةةةةاملي  وأوالدلةةةةةم تحةةةةة  

ا في جميةع مصةانع المجموعةة" ي  نخير"عنوان 

وتهةةةةدف تلةةةة  المبةةةةادرة إلةةةةى زيةةةةادة الةةةةوعي حةةةةول 

ر ألميةةة حمايةةة البيئةةة لتحقيةة  ألةةداف ر يةةة مصةة

، مةةةةةةةة  خةةةةةةةة ل دعةةةةةةةةم التشةةةةةةةةجير وزيةةةةةةةةةادة 2030

المسةةكحاا الخيةةراء فةةي مصةةانعها الخمسةةة 

. بما يعزز الوعي البيئي

بلغةةةةةةة  محكةةةةةةةاا الرصةةةةةةةد البيئةةةةةةةي بمحافظةةةةةةةة 

محكاا رصد بيئةي للهةواء عةام 3السويس عدد 

.  ، ومصنع لتدوير القمامة في العام نفس2020

ز كمةةا بلةةل عةةدد السةةياراا المحولةةة للعمةةل بالغةةا

ا علةى الكبيعي بدي  ع  السوالر والبنةزي  حفايًة

.2020ألف سيارة عام 13.4البيئة نحو 

ة وفي ،وء التمةام الدولةة بتكةوير منظومةة إدار

المخلفةةةةاا للمسةةةةالمة فةةةةي تحسةةةةي  األو،ةةةةاط 

 ، البيئيةةةةةة، والصةةةةةحية، والمعيشةةةةةية للمةةةةةةواخني

الم وتحقي  عائد اقتصادي، تةم توقيةع مةذكرة تفة

TCG""ة بي  الهيئة القومية لرنتاج الحربةي ورةرك

ا للتعةةةةةاون فةةةةةي 2019السويسةةةةةرية فةةةةةي نةةةةةوفمبر 

، مجةةةال تكنولوجيةةةا تحويةةةل المخلفةةةاا إلةةةى خاقةةةة

بهةةةةدف إنشةةةةاء مصةةةةانع تحويةةةةل المخلفةةةةاا إلةةةةى 

خاقةةةةة، حيةةةةث تةةةةتم معالجةةةةة المخلفةةةةاا لتوليةةةةد 

.الكاقة

عةةةةةدد محكةةةةةاا الرصةةةةةد البيئةةةةةي 

.2020بالمحافظة عام 

محطددددات3



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والشددددددددددددددددددبكات

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

  حيدث "2019عدام تقريدر التنافسدية العدالمي ل"في مرتبة مصر عالمي ا في مؤىر البنيدة التحتيدة بدد 

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

الكهربةةةةةةةةاء المسةةةةةةةةتهلكة للصةةةةةةةةناعة كميةةةةةةةةة 

.2020عام 

5.7

2.4
حةةةةر تكلفةةةة إنشةةةةاء محكتةةةةي  لتحليةةةةة ميةةةةا  الب

.2019بالعي  السخنة عام 

470.9
تكلفةةةةة إنشةةةةاء محكةةةةة توليةةةةد كهربةةةةاء عتاقةةةةة

.2015الغازية عام 

مليدددددددددددددددددون 

دوالر

220
مليةةةةون جنيةةةة  تكلفةةةةة توسةةةةعة الحةةةةوا396و

.2015ال الث م  ميناء العي  السخنة عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

ةكيلووات في السداع

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددون

دوالر

300
تكلفةةةةةة توسةةةةةعاا صةةةةةرف صةةةةةحي السةةةةةويس 

.2019بعتاقة عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددون

111جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
السةةةةةةويس /تكلفةةةةةةة تكةةةةةةوير خريةةةةةة  القةةةةةةالرة

.2019عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
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تةةةةةةةةدخل محافظةةةةةةةةة السةةةةةةةةويس حيةةةةةةةةز التنفيةةةةةةةةذ 

سةريع للمنظومة المتكاملة للقكةار الكهربةائي ال

م  خة ل مشةروط القكةار السةريع 2021في يناير 

ويعةةةزز القكةةةار مةةة  " العةةةي  السةةةخنة-العلمةةةي  "

و،ةةةةع قنةةةةاة السةةةةويس كممةةةةر لحركةةةةة التجةةةةارة 

.الدولية

يهعةةةةةةد  القكةةةةةةار الكهربةةةةةةائي السةةةةةةريع خةةةةةة  نقةةةةةةل 

يض اسةةةتراتيجي يةةةرب  البحةةةر األحمةةةر بةةةالبحر األبةةة

المتوسةةة ، فمةةة  حيةةةث التنميةةةة الشةةةاملة الةةةذي

سةةةةةيحدثها فءنةةةةة  سةةةةةيعمل علةةةةةى تعزيةةةةةز البنيةةةةةة 

اعد التحتيةةة للمنةةاخ  التةةي يمةةر بهةةاا ممةةا سيسةة

ا على زيادة حجم الكلب على المةدن الجديةدة، كمة

ب سيعزز نقل البيائع، واأللةم زيةادة حجةم الكلة

صةادية لنقل الركاب والبيائع في المنكقةة االقت

ة لقنةةةةاة السةةةةويس، باإل،ةةةةافة إلةةةةى تنميةةةةة حركةةةة

السةةةةةةياحة فةةةةةةةي منةةةةةةةاخ  كةةةةةةةالعلمي ، والعةةةةةةةي  

.السخنة، والساحل الشمالي

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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لةةةة يتم ةةةل المشةةةروط فةةةي تنفيةةةذ منظومةةةة متكام

للقكةةةار الكهربةةةائي السةةةريع فةةةي مصةةةر بءجمةةةالي

كيلةةةةةومتر علةةةةةى مسةةةةةتوى 825أخةةةةةوال تهقةةةةةدر بةةةةةة 

رب  الجمهورية، مع البدء في تنفيذ الخة  الةذى ية

.يدةمدينة العي  السخنة بمدينة العلمي  الجد

كمةةةةةا قامةةةةة  الدولةةةةةة خةةةةة ل السةةةةةنواا السةةةةةبع 

ة الما،ةةية بتنفيةةذ مجموعةةة مةة  األعمةةال الخاصةة

بءنشةةةاء العديةةةد مةةة  الكةةةرح والمحةةةاور ل رتقةةةاء 

، بمن ومةةةةةةةةة النقةةةةةةةة  والطةةةةةةةةر  بالم اف ةةةةةةةةة

: تم ل  في

المنكقةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةادية لقنةةةةةةةةاة "مشةةةةةةةةروط ▪

قنةةاة تهعةةد  المنكقةةة االقتصةةادية ل": السةةويس

السةةةويس بم ابةةةة محةةةور صةةةناعي ولوجسةةةتي

رئةةةةةيس يقةةةةةع عنةةةةةد المةةةةةدخل الجنةةةةةوبي لقنةةةةةاة 

السةةةةةةويس، ويجمةةةةةةع بةةةةةةي  مرافةةةةةة  المةةةةةةوانئ 

والمنةةةةةاخ  الصةةةةةناعية، والسةةةةةكنية، والكةةةةةرح 

الممهةةةةةةةدة، والسةةةةةةةك  الحديديةةةةةةةة، لربكهةةةةةةةا 

.بالقالرة والسويس

ا يهةةدف إلةةى إقامةةة وتنميةةة المنكقةةة بيكملهةة

لتعزيةةةةةةز الفةةةةةةر  االسةةةةةةت مارية فةةةةةةي جميةةةةةةع 

ا القكاعاا االقتصادية بما في للة  الخةدما

اللوجسةةةةتية والصةةةةناعية، وتةةةةم االنتهةةةةاء مةةةة 

.2019المشروط في نوفمبر 

تكةةةةةةوير منكقةةةةةةة ومينةةةةةةاء العةةةةةةي  "مشةةةةةةروط ▪

نة حيةةث تهعةةد  منكقةةة العةةي  السةةخ": السةةخنة

ع بم ابةةة محةةور صةةناعي ولوجسةةتي رئةةيس يقةة

عنةةةةةةد المةةةةةةدخل الجنةةةةةةوبي لقنةةةةةةاة السةةةةةةويس،

ويجمةةةةةع بةةةةةي  مرافةةةةة  المةةةةةواني، والمنةةةةةاخ  

الصةةةةةناعية والسةةةةةكنية، والكةةةةةرح المهمهةةةةةدة، 

والسةةةةةةةةك  الحديديةةةةةةةةة، وربكهةةةةةةةةا بالقةةةةةةةةالرة 

والسويس،

لسةنة 2226كما صدر قرار رئةيس الةوزراء رقةم 

ي ، باعتبةةار مشةةروط إنشةةاء الكريةة  الةةدائر2014

السةةةةويس / األوسةةةكي مةةة  خريةةة  القةةةالرة 

العةةي  السةةخنة بكةةول/ حتةةى خريةة  القةةالرة 

كيلةةةةةةةةةةةةةةومترًا مةةةةةةةةةةةةةة  أعمةةةةةةةةةةةةةةال 22حةةةةةةةةةةةةةةوالي 

.المنفعة العامة
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تتم ةةل": عيةةون موسةى-الشة  "ازدواج خرية  ▪

/ خريةةة  الشةةة  "عمليةةةة التكةةةوير فةةةي ازدواج 

كيلةةةومترًا، وعةةةرا 33بكةةةول " عيةةةون موسةةةى

حةةةةةةاراا 3متةةةةةةرًا، ويتكةةةةةةون الكريةةةةةة  مةةةةةة  11.7

روط مروريةةةا وقةةد بلغةة  التكلفةةة الكليةةة للمشةة

.مليون جني 113

ويسةةةهم مشةةةروط االزدواج فةةةي زيةةةادة فةةةر  

االسةةةةةةت مار فةةةةةةي سةةةةةةيناء، واالسةةةةةةتفادة مةةةةةة  

فة ال ةةرواا التعدينيةةة الموجةةودة بهةةا، باإل،ةةةا

، إلةةى تشةةجيع السةةياحة وزيةةادة الةةدخل القةةومي

وتشةةةجيع األفةةةراد علةةةى الخةةةروج مةةة  منكقةةةة 

ا عةة  الةةدلتا واالتجةةا  إلةةى تعميةةر سةةيناء، فيةةلً

اسةةةتيعاب األحجةةةام المروريةةةة المتدفقةةةة علةةةى

وتةةةةم االنتهةةةةاء مةةةة  المشةةةةروط فةةةةي . الكريةةةة 

.2016أبريل 

تةةةةم االنتهةةةةاء مةةةة  ": خريةةةة  الج لةةةةة"مشةةةةروط ▪

، حيةةةث يبةةةدأ 2020المشةةةروط فةةةي أغسةةةكس 

خريةةة  الج لةةةة بعةةةد نهايةةةة خريةةة  القكاميةةةة 

.كيلومترًا82حتى الزعفرانة بكول 

ويهةةةدف الكريةةة  إلةةةى تنميةةةة العةةةي  السةةةخنة

ومدينةةةةة الج لةةةةة العالميةةةةة الجديةةةةدة وخريةةةة  

الغردقة الجديةد، الةذي نجحة  اإلدارة-الج لة 

 ل الهندسية بالقواا المسلحة في إنجاز  خ

عةةةةامي  فقةةةة ، إلنهةةةةاء مخةةةةاخر السةةةةفر عبةةةةر 

. الكري  الساحلي القديم

د يمتةة": كةةوبري الجةةية المصةةري بالسةةويس"▪

متةرًا، فةي 24متةر، وعةرا 700الكوبري بكةول 

حةةاراا مروريةةة لكةةل اتجةةا ، 3اتجةةالي  بواقةةع 

ويسةةةةهم بشةةةةكل فع ةةةةال فةةةةي القيةةةةاء علةةةةى 

التكدس المروري بمدخل محافظة السويس

/ القةةةةةةةالرة "بالنسةةةةةةةبة للقةةةةةةةادم مةةةةةةة  خريةةةةةةة  

.والعكس" السويس

كمةةةةا تجةةةةدر اإلرةةةةارة إلةةةةى صةةةةدور قةةةةرار رئةةةةيس 

، باعتبار مشةروط 2014لسنة 2235الوزراء رقم 

السةويس مة  الكرية / تكوير خري  القالرة

الةةةدائري اإلقليمةةةي إلةةةى مدينةةةة السةةةويس فةةةي

نكةةةةةةاح محافظةةةةةةة السةةةةةةويس مةةةةةة  أعمةةةةةةال 

.المنفعة العامة
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فةةةي لةةةذا السةةةةياح تةةةم خلةةةة  تقاخعةةةاا حةةةةرة 

لتيسةةةير حركةةةة المةةةرور، والحةةةد مةةة  الحةةةةواد  

قةد ، و(عتاقةة-فيصةل -الس م )بمنكقة حي 

مليةةةون جنيةةة ، وتةةةم 111بلغةةة  تكلفتةةة  الكليةةةة 

.2019االنتهاء م  المشروط في نوفمبر 

نفةةةة  أمةةةام قيةةةةادة الجةةةية ال الةةةةث "مشةةةروط ▪

بةةةدأ تنفيةةةذ المشةةةروط فةةةي مةةةارس ": الميةةةداني

، 2017، وتةةةم االنتهةةةاء منةةة  فةةةي سةةةبتمبر 2016

متر، وقد نفذت  رركة400ويبلل خول النف  

، ويعمةةةةل "النيةةةل العامةةةة لرنشةةةةاء والرصةةةف"

خفيةف النف  على تيسير الحركة المرورية، والت

م  حةدة االختناقةاا التةي تعةاني منهةا الكةرح

. الرئيسة في مصر

": غةرب قنةاة السةويس" يوليو3"إنشاء محور "▪

فةةةي " يوليةةةو3"تةةةم االنتهةةةاء مةةة  تنفيةةةذ محةةةور 

كيلةةومتراا وعةةرا 7.5، بكةةول 2019نةةوفمبر 

حةاراا 3مترًا، في اتجالي  ييم كةل اتجةا  28

.مرورية

باإل،ةافة إلةى جزيةةرة وسةكىا ويهةدف المشةةروط

إلةةةى ربةةة  مةةةدخل أنفةةةاح جنةةةوب بورسةةةعيد غةةةرب 

".عيدبورس–اإلسماعيلية "القناة بكل م  خري  

، تةةةم إنشةةةاء المحةةةور "يونيةةةو30"إنشةةةاء محةةةور ▪

لسةةةةنة 616وفقًةةةةا لقةةةةرار رئةةةةيس الةةةةوزراء رقةةةةم 

، باعتبةةةةةةةار مشةةةةةةةروط المحةةةةةةةور التبةةةةةةةادلي 2015

للكريةةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةةةوازي لقنةةةةةةةةةةةاة السةةةةةةةةةةةويس 

.م  أعمال المنفعة العامة( يونيو30محور )

أقةاليم تنمويةةا 4يعزز إنشاء المحور التراب  بي  

قنةةةاة السةةةويس، الةةةدلتا، القةةةالرة، البحةةةر : )ولةةةي

و لةةذا وقةةد بلغةة  تكلفتةة  اإلجماليةةة نحةة(. األحمةةر

مليةةةةاراا جنيةةةة ، والةةةةذي انتهةةةة  أعمالةةةة  فةةةةي 5.2

.2019نوفمبر 

ويهسةةةةةهم المحةةةةةور فةةةةةي تكبيةةةةة  ر يةةةةةة التنميةةةةةة 

ربةة  الشةةاملة لسةةيناء، والتةةي تعتمةةد علةةى نقةةل و

فةةةةر  التنميةةةةة مةةةة  غةةةةرب القنةةةةاة إلةةةةى رةةةةرقها، 

وانكةةة ح التنميةةةة فةةةي سةةةيناء مةةة  الغةةةرب إلةةةى 

الشةةةةرح، كمةةةةا يةةةة دي دورًا رائةةةةدًا علةةةةى المسةةةةتوى 

ي بةي  م  خ ل تحقي  الترابه  الوييف. اإلقليمي

.محافظاا إقليم قناة السويس



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة السويس  | 83

  توسعة الحوا ال الث ميناء العي"مشروط ▪

ا بهةةدف توسةةعة 2015تةةم فةةي عةةام ": السةةخنة

متةرًا، ورةرقًا 70الحوا ال الث غربًا لمسافة 

متةةةةةرًا، وللةةةة  لتهيئةةةةةة المينةةةةةاء 120لمسةةةةافة 

لغةةة   السةةةتقبال سةةةف  الغةةةاز، بتكلفةةةة كليةةةة ب

.مليون جني 396مليون دوالر و 220

لذا، وقامة  الدولةة بتنفيةذ مجموعةة مة  أعمةال 

  تكةةوير ورفةةع كفةةاءة الكةةرح والكبةةاري والميةةادي

العامة داخل المحافظة، خ ل السةنواا السةبع

ح السابقة، ولل  مة  خة ل الهيئةة العامةة للكةر

  والكبةةاري، رةةمل  تكةةوير وتوسةةعة خريةة  نفةة

رةةةامل 109الشةةةهيد أحمةةةد حمةةةدي حتةةةي كمةةةي  

، كةةةةوبري جنيفةةةةةكةةةةوبرى، كةةةةوبري ( 2)تنفيةةةةذ عةةةةدد 

المعالةةدة، كةةوبري المشةةاة، الكةةوبري السةةةكحي 

.بكري  المعالدة20بالكيلو 

د  طةةوير ورفةةع يفةةاةة العديةةلةةذا باإل،ةةافة إلةةى 

مةةةةةةةن الطةةةةةةةر  ال يويةةةةةةةة دا ةةةةةةة  الم اف ةةةةةةةة 

:م  ألمها

و اإلسةةةماعيلية مةةة  الكيلةةة/ خريةةة  السةةةويس ▪

.13صفر حتي الكيلو 

/ مواقةةةةةع بكريةةةةة  السةةةةةويس6رفةةةةةع كفةةةةةاءة ▪

.القالرة وحمايتها م  أخكار السيول

/ تكةةةةةةوير ورفةةةةةةع كفةةةةةةاءة خريةةةةةة  السةةةةةةويس▪

اإلسةةةةماعيلية، باإل،ةةةةافة إلةةةةى أعمةةةةال تكةةةةوير

.السخنة/ ورفع كفاءة خري  السويس

صًةا وع وة على ما سب ، تولي الدولة التمامًةا خا

حةةد للمنكقةةة االقتصةةادية لقنةةاة السةةويس، لةةي أ

ألةةةم المشةةةروعاا القوميةةةة، حيةةةث إنهةةةا منكقةةةة 

 مار لوجسةةتية عمرانيةةة متكاملةةة، وفرصةةة ل سةةت

فةةةي العديةةةد مةةة  المجةةةاالا، ولةةةو مةةةا يهةةةر فةةةي 

، 2014لسةنة 1419إصدار رئةيس الةوزراء قةرار رقةم 

بتشةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةة تنفيذيةةةةةةةةة دائمةةةةةةةةة للمتابعةةةةةةةةة

أنفةةاح أسةةفل قنةةاة 7واإلرةةراف علةةى تنفيةةذ عةةدد 

أنفةةةةاح بمنكقةةةةة بورسةةةةعيد 3عةةةةدد -السةةةةويس

.أنفاح بمنكقة اإلسماعيلية4وعدد 
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، 2020لسةةنة 426ويليةة  قةةرار رئةةيس الةةوزراء رقةةم 

خريقًةةةةةا لةةةةةرب  20باعتبةةةةار مشةةةةةروط تنفيةةةةةذ عةةةةةدد 

ي المعةابر غةرب قنةاة السةويس بنكةاح محةةافظت

السةةةويس واإلسةةةماعيلية مةةة  أعمةةةال المنفعةةةة 

.العامة

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

106.9

140.8

2014 2020

 جمالي عدد المركبات المرخصة 

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(أل  مركبة)

3.4

4.3

2014/2013 2020/2019

 جمالي أطوال الطرق المرصوفة 

بالمحافظة خالل عامي 

(2014/2013-2020/2019)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

(رأل  كيلومت)
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تهةةةةةةةدف خكةةةةةةةة وزارة االتصةةةةةةةاالا وتكنولوجيةةةةةةةا 

المعلومةةةةةةاا إلةةةةةةى نشةةةةةةر الةةةةةةوعي المعلومةةةةةةةاتي 

بار وتنمية وال قافة التكنولوجية بي  الشباب والك

مهةةةةاراتهم، وللةةةة  مةةةة  خةةةة ل إتاحةةةةة الحاسةةةةباا 

.وربكة اإلنترن  لجميع فئاا المجتمع

يا وفي إخار لذا قام  وزارة االتصاالا وتكنولوج

رية المعلومةةاا بتوقيةةع عقةةد بةةي  الشةةركة المصةة

ي  مةع ل تصاالا، وليئة قناة السويس، بالتنس

إدارة اإلرةةةارة بةةةالقواا المسةةةلحة إلقامةةةة عةةةدة 

مشةةةةةةةروعاا جديةةةةةةةدة فةةةةةةةي مجةةةةةةةال االتصةةةةةةةاالا 

وتكنولوجيةةةةةةا المعلومةةةةةةاا، والخدمةةةةةةة البريديةةةةةةة، 

وخدماا المحلياا بمحافظة السةويسا ألمهةا 

اف كانةةة  اتفاقيةةةة إلنشةةةاء مسةةةار لكةةةاب ا األليةةة

بةةةر اليةةةوئية بةةةي  البحةةةري  األحمةةةر والمتوسةةة  ع

خريةةة  المررةةةدي ا ويهةةةدف التعاقةةةد إلةةةى تةةةدعيم 

المكانةةةةة الدوليةةةةة لمصةةةةر كمعبةةةةر رئةةةةيس لحركةةةةة

يةةةةا االتصةةةةاالا الدوليةةةةة بةةةةي  قةةةةاراا آسةةةةيا وإفريق

وأوروبةةةةةا، واالسةةةةةتفادة مةةةةة  الموقةةةةةع الجغرافةةةةةي 

.الفريد لقناة السويس

ا اال صةةةةةةةاالت و كنولو يةةةةةةة

المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

"
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لتيكيةةد دور مصةةر التنمةةوي والمحةةوري فةةي قكةةاط

. االتصاالا وتكنولوجيا المعلوماا

ومةاا قام  ليئة تنمية صناعة تكنولوجيةا المعل

بالتعةةةاون مةةةع جةةةامعتي قنةةةاة السةةةويس" إيتيةةةدا"

وأسةةوان لتكةةوير مهةةاراا خةة ب الجامعةةاا مةة  

حدي ةة خ ل تدريب الشةباب علةى التكنولوجيةاا ال

راا واألك ر خلبًا فةي سةوح العمةل، بةءخ ح مبةاد

ومنهةةةةا "  طةةةةوير مهةةةةارات لةةةةا  الجامعةةةةات"

ا رواد تكنولوجيةة"مبةةادرة : )م ةةلجامعةةة السةةويس

لةة  ا ول"(مسةةتقبلنا رقمةةي"، ومبةةادرة "المسةةتقبل

ة فةةي إخةةار التمةةام الهيئةةة ببنةةاء القةةدراا الرقميةة

للشةةةةباب المصةةةةري فةةةةي مجةةةةاالا العمةةةةل الحهةةةةر 

.والعمل ع  بهعد

جية وتعمةةةةل الهيئةةةةة حاليًةةةةا علةةةةى تنفيةةةةذ اسةةةةتراتي

لتكةةةةوير القةةةةدراا والمهةةةةاراا اللغويةةةةة لكةةةة ب 

الجامعةةةةاا ومسةةةةاعدتهم علةةةةى إتقةةةةان اللغةةةةاا 

األك ةةةةةةةر خلبًةةةةةةةا بسةةةةةةةوح عمةةةةةةةل خةةةةةةةدماا مراكةةةةةةةز 

االتصةةةةةةاالا الدوليةةةةةةة، وخةةةةةةدماا الةةةةةةدعم الفنةةةةةةي

وعلةةةةةةى رأسةةةةةةها اللغةةةةةةاا األلمانيةةةةةةة والفرنسةةةةةةية 

.  واإلنجليزية

وعلةةةى غةةةرار للةةة ، التمةةة  الدولةةةة بةةةدور التحةةةول 

يةةة الرقمةةي للمحافظةةةا حيةةث تةةم االنتهةةاء مةة  البن

التحتيةةةةةة لمشةةةةةروعاا التحةةةةةول الرقمةةةةةي ورفةةةةةع 

سة ل مستوى البنية التحتية مة  خة ل تغييةر األ

".ألياف الفايبر"النحاسية إلى 

ي  ميكنةةة منظومةةة التةةيم"باإل،ةةافة إلةةى مشةةروط 

كنةة حيث تةم تنفيةذ مشةروط مي": الصحي الشامل

ع منظومة التيمي  الصةحي الشةامل بالتعةاون مة

وزارتةةي الصةةحة واإلنتةةاج الحربةةي مةة  خةة ل إخةة ح

موقعًةةا واإلخةة ح الجزئةةي فةةي50المنظومةةة فةةي 

موقعةةةا بمحافظةةةاا جنةةةوب سةةةيناء وأسةةةوان 33

ي والسويس وبورسعيدا بهةدف بنةاء نظةام صةح

غيل قوي بيحد  المعايير العالمية، بمعةايير تشة

ة مبنيةةة علةةى أحةةد  مةةا توصةةل  إليةة  نظةةم الصةةح

العالميةةةةةة، وتةةةةةوفير الخةةةةةدماا الصةةةةةحية حسةةةةةب 

.احتياجاا كل محافظة وخبيعة األمراا بها
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هدف إلى في إخار تنفيذ استراتيجية الدولة التي ت

راء التوسةع فةةي مجةةاالا الكاقةة النظيفةةة الخيةة

وزيةةادة مسةةالمة نسةةبة الكاقةةة المتجةةددة فةةةي 

مةةةةزيس الكاقةةةةة الكهربائيةةةةة، وتررةةةةيد اسةةةةتخدام

لية  مصادر الكاقةة التقليديةة، وااللتمةام الةذى تو

الدولةةةةة لقكةةةةاط الكهربةةةةاء والكاقةةةةة المتجةةةةددةا 

لتنويةةةةةةةع مصةةةةةةةادر إنتةةةةةةةاج الكاقةةةةةةةة الكهربائيةةةةةةةة، 

اصةة واالستفادة م  ثرواا مصر الكبيعية، وبخ

.مصادر الكاقة الجديدة والمتجددة

تم توقيةع عقةد بةي  كةل مة  ليئةة2021في أبريل 

الكاقةةةة الجديةةةدة والمتجةةةددة وتحةةةالف رةةةركاا 

Belectric–CCC) ) وللةةةةةةةةة  لتركيةةةةةةةةةب وتشةةةةةةةةةغيل

ظةم وصيانة محكةة إلنتةاج الكهربةاء باسةتخدام ن

بقةةةةةةةةةدرة الفوتوفلكيةةةةةةةةةةالخ يةةةةةةةةةا الشمسةةةةةةةةةية 

ميجةةةةةةةاواا بمدينةةةةةةةة الزعفرانةةةةةةةة بمحافظةةةةةةةة 50

السويس، 

ولةةةو بةةةذل  يعةةةد أول مشةةةروط لتوليةةةد الكهربةةةاء 

  فةةةي باسةةةتخدام الخ يةةةا الشمسةةةية يةةةتم تنفيةةةذ

م  منكقة الزعفرانة بمحافظة السةويس، يتية

العقةةد الةةرب  علةةى محكةةة المحةةوالا، باإل،ةةافة

إلةةةةةةةةةى أعمةةةةةةةةةال التشةةةةةةةةةغيل والصةةةةةةةةةيانة لمةةةةةةةةةدة

سةةةةةةنواا، ومةةةةةة  المقةةةةةةرر أن تنتهةةةةةةي الشةةةةةةركة 5

المنفةةةةذة مةةةة  أعمةةةةال التركيبةةةةاا فةةةةي منتصةةةةف 

. 2022عام 

ألةف 90ومة  المتوقةع أن ينةتس المشةروط حةوالي 

ألةةف 19ميجةةاواا فةةي السةةاعة بمةةا يةةوفر حةةوالي 

خةةة  بتةةةرول مكةةةافئ ويحةةةد مةةة  انبعاثةةةاا حةةةوالي 

ألةةةةةف خةةةةة  ثةةةةةاني أكسةةةةةيد الكربةةةةةون، ويةةةةةوفر 50

فرصةةة عمةةل م قتةةة أثنةةاء 500المشةةروط حةةوالي 

فتةةرة اإلعةةداد واإلنشةةاء، فيةةلًا عةة  فةةر  عمةةل

دائمةةةةة أثنةةةةاء التشةةةةغيل والصةةةةيانة خةةةةوال عمةةةةر 

.سنة25المشروط 

ة ويةةةةةةيتي لةةةةةةذا المشةةةةةةروط تنفيةةةةةةذًا ل سةةةةةةتراتيجي

ى الوخنيةةة للكاقةةة المتجةةددة بهةةدف الوصةةول إلةة

مةةة  إجمةةةالي الكاقةةةة المنتجةةةة مةةة  مصةةةادر % 20

.2022متجددة بحلول عام 

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةاة والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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بحلةةول % 42أييًةةا الوصةةول إلةةى مةةا يزيةةد علةةى 

مةة ا ويتم حاليًّا إجراء الدراسةاا ال ز2035عام 

لةة لزيادة لذ  النسبة، واسةتمرارًا لجهةود الدو

لتشةةةةجيع وجةةةةذب االسةةةةت ماراا فةةةةي مجةةةةةال 

الكاقةةةةةةةةةةة المتجةةةةةةةةةةددة وخاصةةةةةةةةةةة الكاقةةةةةةةةةةة 

اة فقةد عملةت الدولةة علةى  نشةالشمسية، 

:، م  ألمهاالعديد من الم طات

م تةة: محكةةة توليةةد كهربةةاء السةةويس البخاريةةة▪

، وللة  وفقًةا 2017إنشاء المحكة في مةارس 

، 2019لسةنة 557لقرار رئيس الجمهوريةة رقةم 

فةةةدانًا مةةة  341.8بءعةةةادة تخصةةةيد مسةةةاحة 

األرا،ةةةةةي المملوكةةةةةة للدولةةةةةة ملكيةةةةةة خاصةةةةةة 

ء بمحافظةةة السةةويس، لصةةالح وزارة الكهربةةا

والكاقةةة المتجةةددة، السةةتخدامها فةةي إقامةةة 

محكتةةةةي توليةةةةد كهربةةةةاء رةةةةمال غةةةةرب خلةةةةيس 

السويس، وتتكون المحكة م  وحةدة واحةدة 

ميجاواا، وتعمل باليةغوط تحة  650قدرة 

الحرجةةة لاا الكفةةاءة األعلةةى لهةةذا النةةوط مةة  

المحكةةةةةةةةااا حيةةةةةةةةث تةةةةةةةةم تنفيةةةةةةةةذلا بنظةةةةةةةةام 

، وقةةةةةةد بلغةةةةةة  تكلفتهةةةةةةا "الحِةةةةةةزم المتعةةةةةةددة"

مليةةةةةةةةةةةةةةةار جنيةةةةةةةةةةةةةةة  مصةةةةةةةةةةةةةةةري 1.7الكليةةةةةةةةةةةةةةةة 

. مليون دوالر425و

توربينةةةةة بخاريةةةةة بمجمةةةةع األسةةةةمدة 2إنشةةةةاء ▪

2019فةةي أغسةةةكس : الفوسةةفاتية والمركبةةة

ميجةةاواا 46توربينةةة بخاريةةة بقةةدرة 2وإنشةةاء 

بمجمةةةةةع األسةةةةةمدة الفوسةةةةةفاتية والمركبةةةةةة 

مةةةةة  الكاقةةةةةة % 75بةةةةةالعي  السةةةةةخنة إلنتةةةةةاج 

الكهربائيةةةةةةة ال زمةةةةةةة، ويةةةةةةتم إمةةةةةةداد النسةةةةةةبة 

مةةةةةة  رةةةةةةبكة % 25المتبقيةةةةةةة التةةةةةةي تهقةةةةةةدر بةةةةةةة 

.الكهرباء القومية

: محكةةةةةةةة توليةةةةةةةد كهربةةةةةةةاء عتاقةةةةةةةة الغازيةةةةةةةةة▪

وتتكةةةون 2015تةةم إنشةةاء المحكةةةة فةةي يوليةةو 

وحةةداا غازيةةة قةةدرة كةةل منهةةا 4المحكةةة مةة  

ة وقةةد بلغةة  التكلفةةة اإلجماليةة. ميجةةاواا160

. مليون دوالر470.9
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تةةم إنشةةاء المحكةةة فةةي ": جبةةل عتاقةةة"محكةة ▪

، وللةةةةة  وفقًةةةةةا لقةةةةةرار رئةةةةةيس 2020ديسةةةةةمبر 

، بءعةةةةةةةةادة 2015لسةةةةةةةةنة 1515الةةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةةم 

تخصةةةيد بعةةةض المسةةةاحاا مةةة  األرا،ةةةةي 

المملوكةةةةةةة للدولةةةةةةة لصةةةةةةالح وزارة الكهربةةةةةةاء 

والكاقةةةةةةةةة المتجةةةةةةةةددة السةةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةةي 

محكةاا كهربةاء)مشروعاا الي  والتخزي  

جبةةةةةل -بجبةةةةةل عتاقةةةةةة بمحافظةةةةةة السةةةةةويس 

خشةةةةم الج لةةةةة بةةةةالعي  السةةةةخنة بمحافظةةةةة 

، (السويس

وتعمل المحكة م  خ ل ،ة  الميةا  ألعلةى 

قةل عندما تكون أحمال الشةبكة أ" جبل عتاقة"

ادة م  القدرة التوليديةة المتةوافرة بهةا، ثةم إعة

اا الميةةا  الةةى البحةةر مةة  خةة ل المةةرور بتوربينةة

يةةةتم مائيةةةة، م يلةةةة لتوربينةةةاا السةةةد العةةةالي، ف

.ميجاواا2400توليد 

بءجمةةةةالي : محكةةةةة العةةةةي  السةةةةخنة البخاريةةةةة▪

وحةةةةدة بخاريةةةةة 2ميجةةةةاواا يتكةةةةون مةةةة  1300

ميجةةاواا تعمةةل بالغةةاز 650بقةةدرة كةةل منهةةا 

غ يةةةةة بخاريةةةةة 2الكبيعةةةةي والمةةةةازوا وعةةةةدد 

.محول رئيس2وعدد 

ويهةةةةدف إلةةةةى خلةةةة  فةةةةر  عمةةةةل ومواجهةةةةة 

األحمةةةةةةال المكلوبةةةةةةة للمصةةةةةةانع ومجابهةةةةةةةة 

وطاألحمةةةةال المنزليةةةةة، بتكلفةةةةة كليةةةةة للمشةةةةر

.مليار دوالر1.1مليار جني  مصري و2.9

كما تم إصدار عددم مة  القةراراا والتشةريعاا

اج إيمانًةةا مةة  الدولةةة بيلميةةة تنويةةع مصةةادر إنتةة

ة الكاقةةة الكهربائيةةة وبخاصةةة مصةةادر الكاقةة

الجديةةدة والمتجةةةددة، حيةةث صةةةدر قةةرار رئةةةيس 

بالموافقةةةة 2017لسةةةنة 342الجمهوريةةةة رقةةةم 

أفدنةةة مةة  4.8علةةى إعةةادة تخصةةيد مسةةاحة 

جهةة األرا،ي المملوكة للدولة ملكية خاصة ب

ح محافظة السويس لصال-رمال أبو الدرج 

القةةةواا المسةةةلحةا السةةةتخدامها فةةةي إنشةةةاء 

محكةةةةة محةةةةوالا ورةةةةبكاا كهربةةةةاء منتجةةةةع 

.  ومدينة الج لة الجديدة
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لةةةةذا وقةةةةد انعكسةةةة  الجهةةةةود واإلنجةةةةازاا التةةةةي 

قامةةةةةةة  بهةةةةةةةا المحافظةةةةةةةة بقكةةةةةةةاط الكهربةةةةةةةاء،

حيةةةةةةةةث ارتفةةةةةةةةع عةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةتركي  بالكهربةةةةةةةةاء

مقابةل 2020ألف مشترل عةام 300.4ليصل إلى 

، كمةةةةا ارتفعةةةة  2014ألةةةةف مشةةةةترل عةةةةام 249.4

ل إلةى كمية الكهربةاء المسةتهلكة للصةناعة لتصة

2020مليةةةةاراا كيلةةةةوواا فةةةةي السةةةةاعة عةةةةام 5.7

مليةةةةةةاراا كيلةةةةةةوواا فةةةةةةي السةةةةةةاعة 4.1مقابةةةةةةل 

.  2014عام 

249.4

300.4

2014 2020

باء   جمالي عدد المشتركين بالكهر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي 

(أل  مشترك)

.وزارة الكهرباء والكاقة المتجددة: المصدر

4.1

5.7

2014 2020

باء المستهلكة   جمالي كمية الكهر

2020و2014للصناعة خالل عامي 

(ةمليار كيلووات في الساع)

.وزارة الكهرباء والكاقة المتجددة: المصدر
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يعةةد قكةةاط ميةةا  الشةةرب والصةةرف الصةةحي مةة  

القكاعةةةةةةاا الرئيسةةةةةةة والمهمةةةةةةة فةةةةةةي التنميةةةةةةة 

االقتصةةةادية، حيةةةث تقةةةوم ليئةةةة قنةةةاة السةةةويس

بةةءدارة وتشةةغيل وصةةيانة محكةةاا ميةةا  الشةةرب

–اإلسةةةةةماعيلية )النقيةةةةةة بمةةةةةدن القنةةةةةاة الةةةةة    

ا وتسةةةةتهدف محكةةةةاا (بورسةةةةعيد–السةةةةويس 

تلبيةةةةةةة احتياجةةةةةةاا : ميةةةةةةا  الشةةةةةةرب بالسةةةةةةويس

ب المحافظةةة مةة  الميةةا  النقيةةة الصةةالحة للشةةر

.رةباستخدام التقنياا التقليدية والمتكو

م كما أن نظام التشغيل بالمحكةاا آلةي لمعظة

فةةةةةي الفواقةةةةةدوحةةةةةداا المحكةةةةةااا ممةةةةةا يقلةةةةةل 

الكهربةةةةاء والكيماويةةةةاا والعمالةةةةة مةةةةع ،ةةةةمان 

جةةودة عاليةةة للميةةا  مةةع مكابقتهةةا للمواصةةفاا

لةى القياسية، لذا تعمل الحكومةة علةى الحفةاا ع

جميةةةةةع خةةةةةدماا المحافظةةةةةة بالشةةةةةكل األم ةةةةةل،

ة حيةةةةث احتلةةةة  قنةةةةاة السةةةةويس المرتبةةةةة ال انيةةةة

جهةةةاا ورةةةركاا لوجسةةةتية فةةةي 10بقائمةةةة أكبةةةر 

.الشرح األوس 

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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افة ، استكمالًا لجهود المحافظة فةي تنميةة المر

:قام  الحكومة بجهود عدة، منها

:الج لةةةة"إنشةةةاء محكةةةة تحليةةةة ميةةةا  مدينةةةة ▪

ى حيث تقع محكة تحلية الميةا  العم قةة علة

وتةةةةةةم االنتهةةةةةاء مةةةةةة  " الج لةةةةةة"رأس ليةةةةةبة 

.2018المشروط في نوفمبر 

إنشةةةةاء محكةةةةاا تحليةةةةة ميةةةةا  البحةةةةر بةةةةالعي  ▪

جاء إنشاء تلة  المحكةاا فةي إخةار: السخنة

جهةةود الدولةةة لتةةوفير مصةةادر ميةةا  قةةادرة علةةى

سةعاا تلبية االحتياجةاا المائيةة الحاليةة والتو

ماليةةةةة المسةةةةتقبلية المسةةةةتهدفة، بتكلفةةةةة إج

مليةةةةةار جنيةةةةة ، وتةةةةةم االنتهةةةةةاء مةةةةة  2.4بلغةةةةة  

.2019المشروط في نوفمبر 

إنشةةةاء محكةةةة رفةةةع صةةةرف صةةةحي منكقتةةةي ▪

، 2019فةةي أكتةةوبر ": الجةةولري"و" فريةةد خحيمةةر"

بمحافظة السويس، ولل  لخدمة ألةالي حةي

الجناي  وجعل لةذ  القةرى مخدومةة بالصةرف 

الصةةةةحي و،ةةةةمان الصةةةةرف الصةةةةحي بكريقةةةةة 

آمنةةةةةةةة حفايًةةةةةةةا علةةةةةةةى البيئةةةةةةةة مةةةةةةة  التلةةةةةةةو ، 

والمةةةواخني  مةةة  األمةةةراا، واألوبئةةةة الناتجةةةة

عةةةةة  الصةةةةةرف غيةةةةةر الصةةةةةحي، بتكلفةةةةةة بلغةةةةة  

.مليون جني 26

مة  خة ل 2019صرف صحى الكراني في يونيو ▪

إنشةةاء محكةةة رفةةع، ورةةبكاا انحةةدار بكةةول

كيلةةومترا 1.1كيلةومتراا، وخة  خةةرد بكةول 10

ة بهةةةدف خدمةةةة الصةةةرف بحةةةي الجنةةةاي  بتكلفةةة

.مليون جني 17كلية بلغ  

اا كما قام  المحافظة بءح ل وتجديد رةبك▪

:ميةةا  الشةةرب والصةةرف الصةةحي بالمحافظةةة

لبةةوط فرعةةاا بحةةي : )، وألمهةةا(2015-2019)

فيصل، ومحكة رفع صرف صةحي السةواحل،

–ورةةةةةبكاا الميةةةةةا  بعدايةةةةةة إبةةةةةراليم نةةةةةافع 

يوسف السةباعي، ومحكةة رفةع صةرف صةحى 

600قرية عامر، وخ  انحدار المدينة الريا،ةية 

.مترًا950ملليمتر خول 
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قةة فيلًا ع  رةبكاا انحةدار صةرف صةحي بمنك

الكابيةةةةةةة بتةةةةةةل القلةةةةةةزم حةةةةةةي األربعةةةةةةي  بكةةةةةةول 

كيلةةةةةومتراا، ورةةةةةبكاا انحةةةةةدار بحةةةةةي الجنةةةةةاي 3

متر، وصةرف صةحي 600منكقة أبو عارف بكول 

بمنكقةةةةةة كفةةةةةر حةةةةةودة بحةةةةةي األربعةةةةةي  بكةةةةةول 

ألةةةةةةف متةةةةةةر وخةةةةةة  خةةةةةةرد الجب يةةةةةةاا قكةةةةةةر 2.8

ألةةةف متةةةر، وخةةة  انحةةةدار 1.3مليمتةةةر بكةةةول 800

جةزء –فيصةل–بحي األربعةي  )المدينة الصناعية 

كيلةةومتراا، ورةةبكة 4بكةةول ( مةة  حةةي الجنةةاي 

انحةةةدار صةةةرف صةةةحي رةةةارط أحمةةةد مةةةالر، وجنزيةةةر 

السةةةةةاداا، وغةةةةةرف تفتةةةةةية، وقةةةةةوائم الصةةةةةرف 

. بمساك  اليسر

محكةةة ميةةا  مررةةحة جنيفةةة تةةم االنتهةةاء مةة  ▪

وإنشةةاء 2019إنشةةاء المحكةةة فةةي أبريةةل عةةام 

آالف 5وحةةدة فائقةةة التررةةيح بءجمةةالي خاقةةة 

متر مكعب في يوم، مع إنشاء خزان الغسيل

هةدف العكسي، وبيارة العكرة، وبيارة الروبةةا ب

خدمةةةةة ميةةةةا  الشةةةةرب بمنكقةةةةة جنيفةةةةة بحةةةةي 

ة الجناي ، والحصول على ميا  لاا جودة عالي

وللةةة  لفقةةةد الوحةةةداا النقةةةالي الخدمةةةة نظةةةرًا

.مليون جني 40لقدمها بتكلفة كلية بلغ  

م توسعاا صةرف صةحي السةويس بعتاقةة تة▪

عمةةل توسةةعاا محكةةة 2019فةةي فبرايةةر عةةام 

ألةةف متةةر مكعةةب فةةي يةةوم 150معالجةةة خاقةةة 

عدا راملة الصرف الصحي بالسويس كاملة

( ألةف نسةمة760)لخدمةة نحةو وجنيفةكبري  

وصةةرف ميةةا  الصةةةرف الصةةحي بكريقةةة آمنةةةة 

  علةةةةى خلةةةةيس السةةةةويس بتكلفةةةةة كليةةةةة بلغةةةة

.  مليون جني 300

محكةةةة ميةةةا  مررةةةحة أبةةةو عةةةارف فةةةي يونيةةةو ▪

وحةةةةدة فائقةةةةة 2تةةةةم إنشةةةةاء عةةةةدد 2019عةةةةام 

آالف متةةر مكعةةب 10التررةةيح بءجمةةالي خاقةةة 

فةةةةي يةةةةوم إنشةةةةاء خةةةةزان الغسةةةةيل العكسةةةةي، 

وبيةةةةارة العكةةةةرة، وبيةةةةارة الروبةةةةة لخدمةةةةة ميةةةةا  

وجةةةةزء مةةةة  حةةةةي أبوعةةةةارفالشةةةةرب بمنكقةةةةة 

  السةة م بحةةي األربعةةي ، والحصةةول علةةى ميةةا

ي لاا جودة عالية، ولل  لفقد الوحداا النقال

  الخدمةةةة نظةةةرًا لقةةةدمها، بتكلفةةةة كليةةةة بلغةةة

.مليون جني 50
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ام محكة ميا  مررحة كبري  تم فةي أبريةل عة▪

وحةةةةدة فائقةةةةة التررةةةةيح 2إنشةةةةاء عةةةةدد 2019

آالف متةةر مكعةةب فةةي يةةوما 10بءجمةةالي خاقةةة 

بهةةةدف خدمةةةة ميةةةا  الشةةةرب بمنكقةةةة جنيفةةةة 

كليةةةة بمنكقةةةة كبريةةة  بحةةةي الجنةةةاي  بتكلفةةةة

.مليون جني 50بلغ  

. يااإنشاء خزان أر،ي برافع الس م بالتعاون▪

.تكوير محكة الرفع الرئيسة بعتاقة▪

كمةةةةا تةةةةم إحةةةة ل وتجديةةةةد ميخةةةةذ ميةةةةا  الشةةةةرب، 

وتكهيةةةةر خزانةةةةاا الميةةةةا  بشةةةةكل دوري، وإحةةةة ل 

وتجديد خ  خةرد المنشةية، ومحكةة رفةع صةرف 

صةةةحي السةةةواحل، وإحةةة ل وتجديةةةد رةةةبكة ميةةةا  

.يوسف السباعي

حيةةث تةةم " محكةةة رفةةع السةة م"وأخيةةرًا، مشةةروط 

، وتةةةم 2019االنتهةةةاء مةةة  المشةةةروط فةةةي سةةةبتمبر 

إنشةةةةةةةةةةاء محكةةةةةةةةةةة رفةةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةة م، بكاقةةةةةةةةةةة 

م يةةةي  متةةةر مكعةةةب فةةةي يةةةوم، وللةةة  لرفةةةع 5.6

الميةةةةةةا  مةةةةةة  المسةةةةةةار الجديةةةةةةد و،ةةةةةةخها عبةةةةةةر 

. مواسير4

وقةةةد كةةةان لهةةةذ  الجهةةةود بةةةالل األثةةةر علةةةى حيةةةاة 

ميةا  حيث تم توصةيل ال-المواخني  بالمحافظة 

الصةةةةالحة للشةةةةرب لجميةةةةع سةةةةكان المحافظةةةةة،

ازل كما أورك  المحافظة على توصيل كل المن

ة بشةةةبكاا الصةةةرف الصةةةحي، حيةةةث بلغةةة  نسةةةب

لصحي األسر المتصلة بالشبكة العامة للصرف ا

، كمةةةا بلغةةة  نسةةةبة األسةةةر المصةةةرية %91.3نحةةةو 

المتصةةةةةةلة بالشةةةةةةبكة العامةةةةةةة لميةةةةةةا  الشةةةةةةرب 

وفقًةا للتعةداد % )99.9بمحافظة السةويس نحةو 

(.2017العام للسكان واإلسكان والمنش ا 
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