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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعـي  االعتةـار نأـم ال اوجـم ناـل مركـز فكـر مصـري  تـر 2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   ي نتن 

ا ل نا المعيار .تم تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





ــ ا اُعة  ر عــ  كاأــا المتــروعات القوميــل الكةــرا رمــز 

ورادة المصـــراي  فـــم الةنـــاءي مـــا بـــي  مـــمء جماـــمةي 

ر وو كاء اجتماعمي وتطوار للمناطق الخطرة وغيـ

اآلمنــــلي للق ــــاء علــــ  العتــــوا ياتي و ــــول ا ولــــ 

ف اأطــاق متــروعنا الــوطنم األعمــم لتنميــل الراــ

".حياة كرامل"المصري 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ا رة القبا تادالمؤتمر األوي لحياة كرامل 

2021يوليو 15|المولم 



يل ما تحقق فم الممء الجمامة تاي الينوات اليةع الما 

ا بكـــ  المقـــاايسي  ـــواء فـــم متـــروعات الةن يـــل اُعـــمُّ وأجـــاز 

األ ا ـــــيلي نو اي ـــــكاءي والخـــــممات المختل ـــــلي و ـــــو مـــــا 

نا ن  م فم زاادة اياةاي علـ  اليـك  بالمـمء الجماـمةي وكـ

.اال تامار

رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

ة ت نئل ل وز  يئل المجتمعات العمراأيل الجمامة بجا ز

2021سبتمبر 18|األمم المتحمة للميتوطنات الجمامة 





هاات ماا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا دووتت تلعمارتل لنا ال سا اال تلمادل و بيداا دا و تلاد 

وير  فاعا  تفا  تلاهاااوي، تلااي يُعاد دااد اااوض تلنهلاا تلع مياا و تباد تلتنا/ دوصا ا ده تلمفنر تلمصري

، "خايص داا يزتخ يص تإلدريز فاي ت "في مصر وتلعالم تلعردي خ ل تلقرل تلتاس  عشر، في مؤلْفه تألشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا وتلمغاازه هنااا د ااه . 1834تلصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  ودعد عقوو زمنيا طوي ا مرت خ لها مصر دالنثير من تال تصا تت، وصمدت ل عديد من تلتحاديات

ي تلحريا شعب مصر تلعظيم تلتا يخَ مرتين خ ل دعوت  ا ي ا؛ تا ض عندما ثا  ضد تلفداو وطالب دحقه ف

ا َ ، فثادوطنيتاه، وتا ض دخره عندما تمدك دهويته وتحصان 2011يناير 25وتلنرتما وتلعدتلا تالجتماعيا في 

.2013يو يو 30ضد تإلاصاء، وتلرجعيا، وتلفنر تلظ مي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  تل/ ودعد فترض اُنم ت تقاليا تمتدت ارتدا تلعا ، تولى خ لها تلديد تلمدتشا 

ا تال تقالياا دمناسابا تختتاا  تلفتارض تلرباساي-مؤاتًا لجمهو يا مصر تلعرديا، ام ل ك ماات خااداه تألخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاا دا ل "تألما  فاي تلغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  تأل دعااء تلموتفا  

 ، لنان ، وإل كا ل د ضه مخلباً ددماء تألدرياء، وسماؤه تشودها دعا  تلغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  د ض داا وي سااتعوو ساامرتء د ااول تلنياا ، خلاااارتء د ااول د صااال تلزيتاااول، سااماؤها صااافياً، تبعاا  د

.تلنجا  وتألم ، وومًا كما كا ل

ا، طالاب عبد تلفتا  تلديداي  باساا جمهو ياا مصار تلعرديا/ ، م  تولِّي تلديد تلربيس2014يو يو 8وفي 

ل تلحاا  ، و دااتظ  فيااه دظاا لبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم تلمصااريين دل يُعينااوه دقااوض 

فاار  وتلعاادل وتلعاايك تلنااريم، و تنداام فيااه  يااا  تلحريااا وتاللتاازت ، و  مااس فيااه تلمداااوتض وتنااافؤ تل

ماار دل فاا  يُمناان لأ. وجااووًت اقيقي ااا ووسااتو  اياااض؛ ألل ساافينا تلااوطن وتااادض، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن تلشاعب يدتقيم من طرف وتاد؛ كو ه عقدًت تجتماعي ا دين تلدولا ممث ا في  بيداها ومؤسدااتها وداي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع  

العمــراء لكاأــا  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعا تلاهاااوي،  تباد تلتناوير فاي تلعصار تلحادي ، وتلقاول مان)

(1834، تلصاو  عا  "تخ يص تإلدريز في ت خيص دا يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تاي  صابو ومنا ذلك تلحين، دددت و وب تلوطن تحيا مرا ا جديدض؛ لبناء تلدولا تلوطنيا تلمد يا تلحديثا تل

داتقب ، إليها جميعًا، م  إو تك وتمٍ من اِب  تلشعب تلمصري د  نا جميعًا   تز  دخا طا طريا  لبنااء تلم

ات تلتاااي يُظ  هاااا تإل توض وتلتصاااميم ع اااى تلعمااا ، وتلتعااااول تلمنفاااتل مااا  تلجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  تلعقبااا

.وتلصعودات؛ اتى  نعم جميعًا دثما  تلتنميا

جهاوو؛ ، تلافرت خ لهاا تلتوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوتت زمنيا، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  داوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاا مُداتحقا لشاعب ددايّ

تخااى جمي   دوعها، فعل تلدولا تلمصريا انوما وشاعبًا ال تازتل لاديها تلنثيار مان تلاماو  إل جااز دكبار ي

ا  بيداا ديد دل ذلاك يتا اب تلتوااب لبرهاا؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءتت تنمويا. عنال تلدماء

.اوماخ ل هاه تلفترض؛ لتنول عو ًا لنا ع ى تستنمال مديرض تلبناء وتلنهلا عبر سنوتت مديدض ا

ز مصااافى مااددولي  باايس مج ااس تلااوز تء دهااات تلشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات تلداايد تلاادكتو 

لداانوتت تلمع وماات ووعام تتخااذ تلقاارت  دتنفياا جهادًت دحثي ااا لتوثيا  دهام إ جاازتت تلدولااا تلمصاريا خا ل ت

تعااول تلدب  تلماضيا، فاي جميا  مناااي تلتنمياا وع اى مداتوه محافظاات تلجمهو ياا كافااً، وذلاك دال

:ع ى تلنحو تآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب تلجهات وتلهيئات تلحنوميا

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااا، دوتااا  5كتادًااا يدااتعرض دداارز جهااوو تلدولااا ع ااى مدااتوه 23▪

. رتفا  وتلشابناتتلتنميا تلبشريا، وتلتنميا تالاتصاويا، وتلتنميا تلمجتمعيا، وتلتنميا تلمنا ياا، وتلم

.كما تم إصدت  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض تلجهوو تلربيدا ع ى مدتوه تلمحافظات

ع ى مدتوه كتادًا يتناول تلجهوو وتإل جازتت تلربيدا تلتي تحققل خ ل تلدنوتت تلدب  تلماضيا27▪

.اااعًا تنموي ا تلمُحدوض س فًا23جمي  تلمحافظات، تغاي تلا 

اعااات ألهاام مااا اققتااه تلدولااا ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان تلقات خيصااياكتادااال يُقاادِّمال صااو ض إجماليااا ▪

. تلتنمويا وتلمُحافظات، دالتركيز ع ى مؤشرتت تألوتء تلربيدا

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هاااات تلمقاااا ، كاااال لزتمًاااا ع يناااا دل  ُؤكاااد دل 

 ى دكثر ، يُظ  ه تإلع ل تلعالمي لحقوق تإل دال، وتلاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

، دمااا فااي ذلااك تلحاا  فااي تلحياااض وول تمييااز، واقااوق تلافاا ، وتلحاا  فااي تلغاااتء)اقًااا لس دااا يا 13ماان 

هااا ت ااك تلحقااوق تلتااي تدااتند إلي(. واقااوق تألشااخا  ذوي تلهماام وول تمييااز، وامايااا تلحياااض تلخاصااا

تلتاي تُمثِّا  وعاوض عالمياا ل عما  مان دجا  " 2030دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما "تألهدتف تإل مابيا تألممياا 

رجمتهاا تتلقلاء ع ى تلفقر، وامايا كوكب تأل ض، وضمال تمتُّا  جميا  تألفارتو دالدا   وتالزوهاا ، تمال 

.دها جميعًاهدفًا دممي ا ت تز  مصر 17في جميعًا 

، و ؤيتهااا 2014تتصااالًا، ااماال تلدولااا تلمصااريا دترجمااا هاااه تلحقااوق فااي وسااتو ها تلااوطني تلصاااو  عااا  

ميااا ، وتلتااي تعنااس تلخاااا تالسااترتتيجيا طوي ااا تلمااده؛ لتحقياا  مباااو  ودهاادتف تلتن2030تلمدااتقب يا 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك تلرؤياا، دط قال تلحنوماا تلمصاريا در اام. تلمدتدتما في ك  تلمجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًت تنفياااي ا لجهااوو مصاار تلتنمويااا"مصاار تنا اا "تلاااي يحماا  عنااوتل 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



اإل كا  نالمجتمعات العمرانية

10ن م المؤشرات▪

11الحق فم  ك  ما م▪

21اي كاء االجتماعم▪

37اي كاء المتو ط وال اتر▪

43الممء الجمامة وممء الجي  الرابع▪

57الممء الجمامة وممء الجي  الرابع فم  عيم مصر▪

67الممء الجمامة وممء الجي  الرابع فم المناطق الياحليل▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز تلمع ومات ووعم تتخاذ تلقرت  تلتاد  لرباسا مج س تلوز تء دالشنر تلعمي  ل

ا ض إلاى تلحنوميا ع ى جهووها تلحثيثا وتعاو ها تلمثمر؛ تألمر تلاي دثاره هاات تلتقريار، وتجاد  تإلشا

.دل تلتقرير يدتعرض ددرز تلجهوو تلتنمويا تلمحققا، وال يمث  اصرًت شام ًا لها



تإلسنال وتلمجتمعات تلعمرت يا|التنميل المكاأيل | 10

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ن م المؤشرات

25.8
بتكل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

إجماااااااالي عااااااادو واااااااادتت 82.7

تإلسااااااااانال تلمتوسااااااااا  

وتلفااااااخر تلمنفااااااض اتاااااى 

.2020عا   ـــــــــــــف وحـــــــــــــمة نل

مليــــــــــــــــــــــــــــــار 

جنيـــــــــــــــــــــــــــــــم

ايمااا تإل فاااق تلحنااومي ع ااى ااااام تإلساانال

وتلمرتفاااااااااا  تلمجتمعيااااااااااا دموتز ااااااااااا عااااااااااا  

2021/2020.

121.2 إجماااااااالي عااااااادو واااااااادتت 486

تإلساااااااااانال تالجتماااااااااااعي 

.2020تلمنفاض اتى عا   نلـــــــــــــف وحـــــــــــــمة

مليـــــــــــــــــــــــــار

جنيــــــــــــــــــــــــــم

بتكل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

مليــــــــــــــــــــــــار79.5

جنيـــــــــــــــــــــــــم

ن إجماااااالي تن فاااااا تنفياااااا تلمرا اااااا تلثا ياااااا مااااا

فااادتل 800تإلسااانال تالجتمااااعي دمناقاااا تلااااا 

.دمدينا دكتودر تلجديدض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات7.8 ملي

جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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"الودددددق فدددددي  دددددكال م ئدددددم

ات يمثاااا  تلدااااانن تلم باااام تلااااااي ي باااااّي تاتياجااااا

تلمااااوتطن تألساساااايا، تحاااادي ا عالمي ااااا فااااي  ااااا 

ت مهم اا تلتوساُّ  تلحالري تلعالمي، كاما يٌعدُّ جازءً

ازض فااي عم ياااا تلتنمياااا تلشاااام ا ألي وولااا، و كياا

تاام دساسايا لتقاد  تألمم و ايهااا، ومان ثامق فقاد

تالعتاااارتف دحااا  تلحصاااول ع اااى تلداااانن تلم بااام

ا ألي موتطن في جمي  د حاء تلعاالم داعتباا ه اق ا

مااان تلحقاااوق تألساسااايا لس داااال تلمنصاااو 

.ع يها في مخت ب تلمعاهدتت تلدوليا

ماان تإلعاا ل تلعااالمي 25هااات، واااد دكاادت تلماااوض 

ي لناا ِّ شااخص اق ااا فاا"لحقااوق تإل دااال ع ااى دل 

اهاا مدتوه معيشي كافٍ للمال تلصحا وتلرف

لاااااه وألسااااارته، وخاصاااااا ع اااااى صاااااعيد تلم كااااا ، 

وتلم اااااااابس، وتلمداااااااانن، وتلعنايااااااااا تلابيااااااااا، 

يماا وتلخدمات تالجتماعيا تللرو يا، ولاه تلحا ُّ ف

ياا من دااه تلغوتباا  فااي ااااالت تلباالااا، دو تلماارض

دو تلعجاااز، دو تلترمُّااا ، دو  يااار ذلاااك مااان تلظاااروف 

". تلخا جا عن إ توته، وتلتي تفقده سب  عيشه
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عاا وض ع ااى ذلااك، يتا اا  تلهااادف تلحاااوي عشاار 

ماااااان دهاااااادتف تلتنمياااااااا تلمدااااااتدتما تألمميااااااا، 

مااااادل ومجتماااااعات مح يااااا  مناااااا "وتلمعنااااي دااااا 

، إلى اصااول جمياا  فئااات تلمجتما "ومدتدتما

ض ع ى مدااكن وخدماات دساسايا  مناا وميدو 

، وتلت كياااااد ع اااااى وو  2030تلتن فااااا دح اااااول عاااااا  

ااااااام تإلسااانال فاااي موتكبااااا تلتحاااارك تلداااري 

.  وتمنيان تلعدتلاا تالجتماعيا

وت ا اًااا مااان هااات تلحااارتك تلعااالمي  حاااو تاااوفير 

تلداااااانن تلم باااااام ل مااااااوتطنين، دااااااارّ تلمُشاااااارِّم

ماان 78تلمصااري هااات تلحاا  تألصااي  فااي تلماااوض 

، وتلتاي تانص 2014تلدستو  تلمصري تلصاو  عا  

تنفاااا  تلدولااااا ل مااااوتطنين تلحاااا  فااااي "ع ااااى دل 

تلمداانن تلم باام وتآلماان وتلصااحي، دمااا يحفاا 

. اتلنرتمااا تإل دااا يا ويحقااا  تلعدتلااا تالجتماعيااا

وت تااااز  تلدولااااا دوضاااا  خاااااا وطنيااااا لسساااانال

دت  ترتعااااي تلخصوصاااايا تلبيئيااااا، وتاااانظم تسااااتخ

د تضاااي تلدولاااا ومااادها داااالمرتف  تألساسااايا فاااي

إطاااا  تخااااي  عمرت اااي شاااام  ل مااادل وتلقاااره، 

وتسااااااترتتيجيا شااااااام ا لتوزياااااا  تلداااااانال، دمااااااا

يحقااا  تلصاااالل تلعاااا  ويلااامن تحداااين  وعياااا

تلحيااااااض ل ماااااوتطنين، ويحفااااا  اقاااااوق تألجياااااال 

". تلقاوما

ول وتجد  تإلشا ض إلى دل مصر تُعدُّ من دوتبا  تلاد

ر تلتي سعل  حاو وماج تلاارؤه تلعالمياا فاي تألطا

ياااا تلتنموياااا تلوطنياااا، ووضاااعل تألهاادتف تلتنمو

تلعالمياااااا  صاااااب دعينهاااااا عنااااااد صيا ااااااا ت ااااااك 

تألهاادتف؛ تألماار تلاااي يظهاار ج ي ااا فااي تلعديااد ماان

هاااا تلوثااااب  وتالساااترتتيجيات تلوطنياااا، ومااان دهم

وتلتااي تاماال إلااى دناااء خرياااا 2030 ؤيااا مصاار 

عمرت يااااا شااااام ا، تُحقّاااا  داااادو ها تلتااااوتزل دااااين

تلااااااا، وتلميااااه، وتأل ض، وتصااابل اااااو ض ع اااى 

ا ملاعفا مدااا تلعمرتل، وإعاوض توزي  تلتنمي

وتلدااانال لتعظااايم تساااتخدت  تلماااوت و، وإاااا ل 

اض وتاوير تلمناط  تلعشوتبيا، و ف  جووض تلحيا

. وتستدتمتها
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كمااا عم اال تلدولااا ع ااى تحقياا  تألماان تلداانني

طنياا ل موتطن دما يتوتفا  ما  تالساترتتيجيا تلو

لحقاااااوق تإل داااااال تلتاااااي دط قتهاااااا تلدولاااااا فاااااي 

ن ، وتلتااي تؤكااد فااي تلبنااد تلداااد  ماا2021ساابتمبر 

تلمحااااااااو  تلثااااااااا ي منهااااااااا وتلمعنااااااااي دااااااااالحقوق 

تالاتصااااااويا وتلدياسااااايا ع اااااى تلتااااازت  تلدولاااااا

تلمصاااااااريا دتاااااااوفير تلدااااااانن تلم بااااااام وتآلمااااااان 

وتلصاااااااحي ل ماااااااوتطنين، دماااااااا ينفااااااا  تلنرتماااااااا 

.تإل دا يا، ويُحق  تلعدتلا تالجتماعيا

  وتسااااااتنمالًا، تبنقاااااال وزت ض تإلساااااانال وتلمرتفاااااا

  فاي وتلمجتمعات تلعمرت ياا تساترتتيجيا تتوتفا

دهاااادتفها ماااا  توجهااااات تلدولااااا لبناااااء منظومااااا 

يدين، ساننيا متنام اا، وتوساي  ااعادض تلمداتف

وذلاااك مااان خااا ل تالعتمااااو ع اااى مجموعاااا مااان 

:تإلجرتءتت، يتمث  ددرزها في تآلتي

تاااوفير  مااااذف مخت فاااا مااان دااارتمج تإلسااانال ▪

لموتجهااا تلا ااب تلمتزتيااد ع ااى تلعماارتل فااي 

ا تلريااااب وتلحلاااار، وتلحاااادِّ ماااان تآلثااااا  تلداااا بي

ل نماااااااو تلعمرت اااااااي  يااااااار تلمخاااااااا  لتاااااااوفير 

ب تلمداانن تلم باام لناا  مااوتطن دمااا يتناساا

إسانال تجتمااعي، وسانن)م  مدتوه وخ اه 

مصاااااار، ووت  مصاااااار، ودياااااال تلااااااوطن، وإتااااااااا 

(.تأل تضي ل فئات تلقاو ض

تنفياااا تلمرا اااا تألولاااى مااان تلمااادل تلجديااادض، ▪

تلعاصااااما تإلوت يااااا تلجدياااادض، "وماااان دهمهااااا 

، وشاااااااارق وتوشاااااااانىوتلع مااااااااين تلجدياااااااادض، 

 ض دو سعيد، وتلشيخ زتياد تلجديادض، وتلمنصاو

اصار تلجديدض، وادتب  دكتودر، ووتااا دكتاودر، و 

دغاارب دساايوغ، و اارب انااا، وم ااوي تلجدياادض، 

".و رب دني سويب
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إعمال منظوما تلتخاي  تلعمرت اي فاي  ا  ▪

تنمياا تعدو تلتحدقيات تلتاي توتجاه سياساات تل

ات تلعمرت يا في مصر، ودهمها تصاعد تلنثاف

نمااو تلدانا يا، فلاا ًا عاان تلتصاادي لظاااهرض تل

تلعشااااوتبي، وذلااااك ماااان خاااا ل تنفيااااا داااارتمج 

حاادِّ متنام ااا لتاااوير تلمناااط  تلعشااوتبيا وتل

.منها

ا تالهتماااااا  دخااااادمات تلبنياااااا تلتحتياااااا؛ إيما ًااااا▪

دمات داألهميا تلقصوه تلتي تحت هاا ت اك تلخا

توه فاااي تهيئاااا تلبيئاااا تل زماااا لتحداااين مدااا

ناا معيشا تلموتطن، وتاوفير ديئاا صاحيا و م

. له وألدنابه

تنفياااا عااادو مااان تإلصااا اات تلتشاااريعيا فاااي▪

مجااااااااالت تإلسااااااانال، وتلبنااااااااء، وتلتداااااااجي  

تلعقااااااا ي، وتنظاااااايم مرفاااااا  مياااااااه تلشاااااارب 

.وتلصرف تلصحي

تحقيااا  تلتاااوتزل داااين هااادف تلدولاااا فاااي وعااام ▪

داارتمج تإلساانال تالجتماااعي لمحاادووي تلاادخ  

ماااان جهااااا، ودااااين مدااااؤوليتها فااااي تشااااجي  

تلقااااام تلخاااا  ع اااى تلمشاااا كا فاااي تاااوفير 

خااادمات تإلسااانال، و فااا  جووتهاااا مااان جهاااا 

.دخره

ال تسااترتتيجيا تإلساان"هااات، واااد دط قاال تلدولااا 

؛ تزتمنًاااا مااا  تليااااو  2020فاااي دكتاااودر " فاااي مصااار

المي يحتفا  تلعاالم دااليو  تلعا-تلعاالمي ل موبا  

تام وتلتاي-لسسنال في شهر دكتودر مان كا  عاا 

إعااااادتوها مااااان اِبَااااا  وزت ض تإلسااااانال وتلمرتفااااا  

وتلمجتمعاااات تلعمرت ياااا دالتعااااول مااا  در اااامج 

.  تألمم تلمتحدض ل مدتوطنات تلبشريا

وتحااااااادِّو هااااااااه تالساااااااترتتيجيا مجموعاااااااا مااااااان 

ات تلدياساااات وتلاااارؤه تلمداااتقب يا لمدااااؤولي

.تلدولا، دما يتفاوه تلدياسات تلدادقا
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محاو   بيدا، ومحاو  4وترتنز تالسترتتيجيا ع ى 

:وتعم لن  تلدياسات، كما هو موضل كالتالي

داال تقاااااء دالمنااااط الموددددور األن  يختااااص ▪

تلدااااااااااننيا تلقابمااااااااااا وخاصااااااااااا تلمنااااااااااط  

عاا  تلعشوتبيا، وتلتاي تدااببل فاي  هاو  د

تلمشااااان ت تالجتماعياااااا وتالاتصااااااويا مااااان 

مناااااط  ذتت خااااااو ض تجتماعيااااا دو ديئياااااا دو 

مناطااااااا   يااااااار  مناااااااا، مااااااان ايااااااا  ساااااا ما 

ا  اير تلمنشآت، وت تشا  تأل شاا تالاتصاوي

.تلرساميا دهاا

دالواااااااادض الموددددددور الثدددددداني دينماااااااا يختاااااااص ▪

تلداااااااننيا مااااااان ايااااااا  خصابصهاااااااا و اااااااوم 

تلمداااانن وتلحفااااا  ع ااااى تلرصيااااد تلداااانني

توتالساتغ ل تألمثا  لااه، وتساتغ ل تلوااادت

تلشاااا رض، وسااان تلقوت يااان تل زماااا لاراهااااا 

.في ساوق تإلسنال، وتنظيام ايااتها

سياساااااات الموددددور الثالددددد هااااات، ويتنااااااول ▪

تلتعامااا  مااا  فئاااا إسااانال محااادووي تلدخااا ، 

ووعاااام تلماااوتطن تلمصاااري ماااان خااا ل إتااااااا 

د تضاااي تلدولااااا وتلقاااااام تلخااااا  لسسااانال، 

ت بام داإلضافا إلى توفير  وعياا مان تإلسنال

تلفئاااااات  يااااار تلقااااااو ض عااااا ى تحمااااا  تنالياااااب 

.تلدانن

إلى ضمااال تسااتدتماالموور الرابد ويهادف ▪

اي تلمناااط  وتلواااادتت تلداااننيا دصاااو ض ترتعاا

جمياااااااااا  تألدعاااااااااااو تلبيئيااااااااااا، وتالجتماعياااااااااا، 

وتالاتصاااااااااويا، ووعاااااااام تالدتنااااااااا ، ومرتعااااااااااض 

.تلخصوصيا في تإلسانال

فيخااااتص داالسااااتدتما الموددددور الددددداعم دمااااا ▪

ا تلمؤسديا وتإلوت يا، وتعزيز ااعدض تلمعرفا

وتلمع وماااات؛ لتحقيااا  داصاااى عاباااد لجميااا  

.تلدياسات

4 3 2

 يا ات التعام  
م  الرصيد السكني 
المائم نالو دات 

الشاغر 

1

 يا ات التعام  
م  مناطق 

التطوور الوضري

 يا ات التعام  
م  فئة إ كا  
مودن ي الدخ 

 يا ات توميق 
أ داف المناطق 
السكنية نالمسكال 

المستداى

–توميق اال تدامة المم سية 
تعزوز قاعد  المعرفة نالمعلومات

2020أكتوبر " ا تراتيجية اإل كا  في مصر"موانر 
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ميااااا ويااا تي تلمخاااا  تالساااترتتيجي تلقومااااي ل تن

محققًااااا  ؤه ودهاااادتف تلتنميااااا 2052تلعمرت يااااا 

قال دمصر تلوطنيا، وتلتي تت خص عم ي ا في تال ت

ماااان وولااااا  اميااااا إلااااى وولااااا متقدمااااا، وكااااالك 

إلاااااى مجتمااااا  " تق ياااادي"تال تقااااال مااااان مجتمااااا  

تلمعرفااا تلمعاصاار، ياانعم دفاارتوه دمدااتوه عااالٍ

ياه من جووض تلحياض، في مناخ ويمقرتطي تُصاال ف

جميااا  اريااااتهم واقاااواهم تإل داااا يا، وتتحقااا 

معاااااه تلعدتلاااااا تالجتماعياااااا داااااين جميااااا  فئاااااات 

تلمجتم ، واد  كقاز هاات تلمخاا  ع اى تساتدتما

.اتلتنميا تالاتصاويا، وتلبشريا، وتلمنا ي

ناى هاات وفيما يخص محو  تلتنميا تلمنا ياا، فيتب

ياااد تلمخاااا  خااااا تساااترتتيجيا تتمثااا  فاااي تحد

يد اادوو تلناااات تلمنا يا ل تنميا، ومن ثمق تحد

حياز تألااليم ع ى دساسها؛ وذلك دهدف تحديد تل

 ي تلمناااا ي تلناااافي لنااا  إا ااايم، وتلحجااام تلدااانا

:تلم بم له، ويعم  ذلك تلمخا  وف  محو ين

ويتمثااا  : إنشددداء تجمعدددات عمرانيدددة جدودددد ▪

هات تلمحو  في إ شاااء مجموعااا ماان تلمااادل 

مخت فااااااااا تألووت  إلعاااااااوض توزياااااااا  تلداااااااانال، 

، وماادل جدياادض اااول تلمرتكز تلحلريا تلنباااره

ا وماادل جدياادض تمتاادتوًت ل تجمعااات تلعمرت يااا

تلقابماااااا، ومااااااادل جديااااااادض كمرتكاااااااز الاااااريا 

.إا يميااا

:تطدددوور المنددداطق العشدددوائية غيدددر ا مندددة▪

  ويتمث  هات تلمحو  في تلتعام  م  تلمناط

ذتت تلخااااااو ض تلعالياااااا، ماااااان خاااااا ل إعاااااااوض 

ا تاويااارها، ويعماا  صنااادوق تلتنميااا تلحلااري

.ع ى تحقي  هات تلهدف

واااااد ت تهجاااال تلدولااااا تلمصااااريا مجموعااااا ماااان 

تإلصااااا اات تلتشاااااريعيا وتلمؤسدااااايا، وتلتاااااي

تعمااا  ع اااى تحقيااا  تلهااادف تلعاااا  مااان جميااا  

.مشروعات تإلسنال
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:ومن دهم تإلص اات تلتشريعيا  جد تلتالي

م دوقه تلقااا ول  ااا: قددانو  التموودد  العمدداري▪

دشااا ل تعااادي  دعااا  ماااوتو 2014لدااانا 55

ااااا ول تلتمويااا  تلعقاااا ي، إلاااى توساااي  وتبااارض

تلمداااتفيدين مااان  ظاااا  تلتمويااا  تلعقاااا ي،

ويهااادف تلقا اااول إلااى ت ميااان تساااتمرت   شااااغ

تلتموياااا  تلعقاااا ي فاااي خ اااا  فاااار  تموياااا  

دعماااال تلبناااااء، وشااارتء تلعقااااا تت وتلوااااادتت 

لااا تلداااننيا ل مااوتطنين، وضاامال تلتاازت  تلدو

خاااول دتوفاااير تلمداااكن تالاتصاااويا لااااوي تلد

.تلمنخفلا

قاندددددددددو  اإل دددددددددكا  االجتمدددددددداعي ن عدددددددددم ▪

دصااد ت تلدولااا تلقااا ول: التمووددد  العمددداري

ضمااال"ليصبل صندوااا 2018لدانا 93 اام 

تمويااا  "، و"ووعاااام  شاااااغ تلتموياااا  تلعقااااا ي

فاااااي صناااااادوق وتاااااااد " تإلسااااانال تالجتمااااااعي

دهاااادف تحقياااا  " صاااندوق تلتمويااا  تلعقاااا ي"

داصاااااى تساااااتفاوض ممنناااااا، وتلتيداااااير ع اااااى

تلموتطنين وتلتعاما  ما  جهاا إوت ياا وتاادض، 

ويعاااتبر مااان دهااام داااانا  هااات تلقا اااول إيجااااو 

نيا مصاو  ذتتيا وتبما لتموي  تلوادتت تلدان

تلادخ  تلتي تقو  دبنابها تلدولا لفئا محدووي

دمشااروم تإلسااانال تالجتماااعي وول تالعتماااو

.   ع ى تلخزت ا تلعاما ل دولا

2019لداااااانا 17دسااااااهم ديلًااااااا تلقااااااا ول  ااااااام 

فااي شاا ل 2020لداانا 1وتلمُعاادقل دالقااا ول  ااام 

ن تلتصااااالل فااااي دعاااا  مخالفااااات تلبناااااء وتقنااااي

دوضاعها، ع ى ت مين اياازض تلماوتطنين، وضامال

اصاااولهم ع ااااى مداااانن مناساااب، كمااااا يهاااادف 

تلقاااااا ول إلاااااى تااااا مين اياااااازض جميااااا  تلعقاااااا تت 

تلمقاماااا دالمخالفاااا فاااي ضاااوء ضاااوتد  محااادوض 

وي تلمن تلدا ما تإل شاابيا، وتحفا  اقاوق ذ

.  تلش ل
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وتجاااد  تإلشااااا ض إلاااى د ااااه اااااد د ااا  إجمااااالي عاااادو 

ال تإلسنصندوق "من  قدي تلحاص ين ع ى وعم 

دلاااب 312 حاااو 2020يو ياااو 30اتاااى " تالجتمااااعي

م يااا تت 4.9دعجمااالي وعاام  قاادي د اا  مدااتفيد، 

.م يا  جنيه30.8جنيه، ودتموي  عقا ي د   

قامدددت الدنلدددة بددديط ق العدودددد مدددال هاااات، وااااد 

المبددددددددا رات الوكوميددددددددة  لتعزوددددددددز التموودددددددد  

وماان دداارز ت ااك تلمباااو تتالعمدداري للمددواطنيال،

: جد تلتالي

و  ت ا اًا مان تلاد: مبا ر  التموو  العماري▪

ي تلربيس تلاي يقاو  داه تلقااام تلمصارفي فا

نااك تنشااي  تلتموياا  تلعقااا ي، فقااد ت تاا ه تلب

تلمركااااازي تلمصاااااري ضااااارو ض تحفياااااز تلبناااااوك، 

وتشااااااجيعها ل توساااااا  فااااااي هااااااات تلمجااااااال، 

وتوجيههاااا ل هتماااا  دمحااادووي ومتوسااااي 

تلاادخ ، وذلااك ماان خاا ل طاار  مباااو ض تهاادف 

ا ي إلااى تحقياا  إصاا   هين ااي ل تموياا  تلعقاا

ا  من خ ل إتااا تلتموي  طوي  تألجا  د ساع

عاباااااااد منخفلاااااااا؛ للااااااامال تاااااااوفير تلااااااادعم 

تلمناساااااب ل فئاااااات تلمتوسااااااا ومحااااادووض 

تلاادخ ، وذلااك ماان خاا ل ايااا  تلبنااك تلمركاازي 

م ياااا تت جنياااه 10تلمصاااري دتخصااايص مب ااا  

مصااااااااري لتموياااااااا  مشااااااااروعات تإلساااااااانال 

تالجتماااااعي تلخاصااااا دمتوساااااي ومحاااادووي 

.  تلدخ 

  إطدددد ق المبددددا رتيال الااصددددتيال بالتموودددد▪

العمددددددددددداري بم دددددددددددعار عائدددددددددددد مافضدددددددددددة

دحاااد داصاااى لمااادض( متنددداقد تددددروجي% 8)

عامًاا ديهماا 60سنا دو د وغ تلعمي  ساان 20

دحااااد داصااااى ( متنااااااص تااااد يجي% 3)دااااارب، 

سنا دو د وغ تلعمي  سن تلمعاا  30لمدض 

.ديهما دارب
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 صدددددر الثدددددرن  العمارودددددة "إطددددد ق مبدددددا ر  ▪

، درعايااا وزت ض تالتصاااالت 2021عااا  " نإ ارتهددا

وتننولوجياااا تلمع وماااات، وتلجهاااات تلمعنياااا 

تألُخااااره، وتتمثاااا  دهميااااا ت ااااك تلمباااااو ض فااااي 

: تحقي  تآلتي

اوكماااااااااا إجااااااااارتءتت تقاااااااااديم تلخااااااااادمات •

: تلمرتباااااااا دالعقااااااا  ل مااااااوتطنين، مثاااااا 

ى خدمات تدجي  تلم نيات، وتلحصول ع 

.تلترتخيص وتلمرتف 

تداااهي  هااااه تإلجاااارتءتت وتقاااديمها فااااي •

ماااادض زمنيااااا اصاااايرض، وتق ياااا  تلتعااااديقات

.  وتلمخالفات

تحداااااين ترتياااااب مصااااار فاااااي تلمؤشااااارتت •

تلعالميااااا، وجاااااب تالسااااتثما تت تألجنبيااااا

مااااان خااااا ل دنااااااء ااعااااادض ديا اااااات  صااااايا 

. وجغرتفيا موادض درام اومي ل عقا 

تلمدااااااااهما فاااااااي دل يناااااااول تلتخااااااااي  •

خت اب وتلتنميا وفقًاا لبيا اات وايقاا فاي م

تلمجاالت، وكات تحداين تلخادمات تلعاماا 

.وتلمرتف  في مدض زمنيا اصيرض

ه تاا تي هااا: " ددكال لكدد  المصددرويال"مبددا ر  ▪

تلمبااااااو ض ضااااامن مبااااااو تت تلبناااااك تلمركااااازي 

ر ل تمويااا  تلعقاااا ي، وتلتاااي تهااادف إلاااى تاااوفي

تلدااااانن تل بااااا  لمخت اااااب فئاااااات تلمجتمااااا  

ن تال تهااء مادالمدل، واد  جحل تلمباو ض فاي

دلااب وااادض سااننيا دالمرا ااا تألولااى27تنفيااا 

، ودقيماااااا تساااااتثما يا تجااااااوزت%83دندااااابا 

.جنيهتتم يا 6.9
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فاي ويظهر تهتما  تلدولاا دقااام تإلسانال ج ي اا

ديا اااااااات تلموتز اااااااا تلمعتمااااااادض ل عاااااااا  تلماااااااالي

، وتلتاااي توضااال دل تإل فااااق تلحناااومي2021/2020

  ع ااى ااااام تإلساانال وتلمرتفاا  تلمجتمعيااا د اا

مان % 4.6م يا  جنيه، وهاو يُشانِّ   حاو 79.5 حو 

اق مقا  ااا دحجام تإل فااإجماالي تإل فاااق تلحناومي، 

وتلااااااااي د ااااااا   حاااااااو2020/2019دموتز اااااااا عاااااااا  

؛ تألماااار تلاااااي يعنااااس ت تفااااام م يااااا  جنيااااه59.6

وهو، معدالت تإل فاق تلحنومي ع ى هات تلقاام

يا مااا يؤكااد تالهتمااا  تلاااي وجقهتااه تلدولااا تلمصاار

.2014لهات تلقاام ددتيا من عا  

فاااق تإل هااات ويبااين تلشاان  تلتااالي تاااو   داابا 

تلحناااومي ع اااى تإلسااانال وتلمرتفااا  تلمجتمعياااا

ي فااي مصاار كنداابا ماان إجمااالي تإل فاااق تلحنااوم

(.2021/2020–2014/2013)في تلفترض من 

2.5

4.6

2014/2013 2021/2020

يل اي كاء والمرافق المجتمعاطاع ايأ اق الحكومم عل  

تاي عاممفم مصر كنيةل م  وجمالم ايأ اق الحكومم 

(2014/2013–2021/2020)

.وزت ض تلماليا: تلمصد 

)%(
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"اإل ددددددددددددكا  االجتمدددددددددددداعي

اظيااال مشاااروعات تإلسااانال تالجتمااااعي خااا ل 

ر مان تلدنوتت تلدب  تلماضايا ع اى تهتماا  كبيا

تلدولااا تلمصااريا، وذلااك فااي ساابي  تلعماا  ع ااى

؛ تمنااين دصااحاب تلاادخ  تلماانخف  وتلمتوساا 

، دع نال تلدولاا عان إ شااء م ياول 2014ففي عا  

ا وادض سننيا لادعم دصاحاب تلادخول تلمنخفلا

م وتلمتوسااااا؛ دهااادف تاااوفير تلمدااانن تلم بااا

اء لهم، ضمن در امج تإلسانال تالجتمااعي، وإ شا

ابقات تلوادتت تلدننيا تلتي تناسب مخت ب تل

.وتلفئات

وتلجااادير دالااااكر دل در اااامج تإلسااانال تالجتمااااعي

 جااال فااااي تااااوفير وااااادتت سااااننيا لاااااوي تلاااادخ  

ي تلمحدوو في مناط  تلمجتمعات تلعمرت يا تلتا

اااااان تقااو  دبنابهااا تلدولاااااا، وتتاارتو  مدااتهااااااا م

متاارًت مردعًااا، كمااا تُقاادّ  هاااه تلوااادتت90إلااى 75

ماااان ددعر تلتن فاا فقا  دادعم مباشار يتاااااارتو 

يد دلااب جنيااه، ويدااتاي  تلمدااتف25 الف إلااى 5

ماان هاااه تلوااادض ساادتو ثمنهااا ع ااى مااده زمنااي 

.عامًا20يص  إلى 
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هاااات وااااد وصااا  إجماااالي عااادو واااادتت تإلسااانال 

تالجتماااعي تلمنفاااض فاااي جمياا  د حاااء جمهو ياااا 

، 2020دلب وادض اتاى عاا  486مصر تلعرديا إلى 

م يااااا  جنيااااه، ليصاااا  عاااادو 121.2دعجمااااال تن فااااا 

م يااول 1.9تلمدااتفيدين ماان ت ااك تلوااادتت إلااى 

دلاب واادض ساننيا 171مدتفيد، وجا ِ تنفياا  حاو 

دخاااره، ويوضااال تلشااان  تلتاااالي توزيااا  تلواااادتت 

:تلمنفاض ع ى مدتوه محافظات تلجمهو يا
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2020توزاع عمد وحمات اي كاء االجتماعم المن نة فم مصر عل  ميتوا المحافمات حت  عا  

.هيئا تلمجتمعات تلعمرت يا تلجديدض: تلمصد 

(نلف وحمة)
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م ومن ددرز مشروعات تإلسنال تالجتماعي تلتاي تا

جمي  تنفياها خ ل تلدب  سنوتت تلماضيا في

:محافظات تلجمهو يا ما ي ي

ودد  اإل كا  االجتماعي بمددونتي أخمديم الجد

، دمحافظااا سااوهاف، ويب اا  ن ددو اا الجدوددد 

و إجمالي عدو تلوادتت دمدينا دخميم تلجديدض  حا

دلب واادض إسانال تجتمااعي منفااض دمعرفاا 2.4

باا ي هيئا تلمجتمعات تلعمرت يا، داإلضافا إلى م

تلخاادمات تلمنفاااض تألخااره ماان ماادت   وم عااب 

. و يرها

داإلضااااافا إلااااى ذلااااك، فقااااد شااااهدت محافظااااا 

اتااى يو يااو 2014سااوهاف خاا ل تلفتاارض ماان يو يااو 

توسااااعًا كبياااارًت فااااي مشااااروعات تإلساااانال2020

تالجتماااااعي ع ااااى  حااااو  ياااار مداااابوق، وماااان دداااارز 

:تلمشروعات تلمنفاض في هات تلدياق  جد

عما ض إسانال تجتماعااااااي دعاادو 28تنفيا عدو ▪

واااادض ساااننيا دمديناااا ساااوهاف تلجديااادض 672

.كام ا تلمرتف  وتلخدمات

عماااا ض إسااانال 15تال تهااااء مااان إ شااااء عااادو ▪

واااادض إسااانال تجتمااااعي 360تجتمااااعي دعااادو 

كامااااااا  تلتشاااااااايب دمناقاااااااا د ض امقاااااااا  

حاااو تلدباااااااااا دحاااي تلناااوثر دتن فاااااا د غااال  

.  م يول جنيه39.3

عماااااا تت إسااااانال تجتمااااااعي 3إ شااااااء عااااادو ▪

، ( جااا  تلمغنماااين)دمناقاااا جهيناااا تلغردياااا 

. م يين جنيه9.1دتن فا 

عماااااا تت إسااااانال تجتمااااااعي 3إ شااااااء عااااادو ▪

م ياين 9.2دمناقا عرتدا ددو تلادهب، دتن فاا 

.  جنيه
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إ دددكا  اجتمددداعي بودددي واااادض 1560تااام إ شااااء 

تاارض ، فااي تلفالسددبي  بمواف ددة صددما   دديناء

، وديلًااااا تاااام تال تهاااااء ماااان 2019اتااااى 2014ماااان 

، وادض إسنال تجتمااعي داالحي  فداه576إ شاء 

، دتن فااا إجماليااا 2020اتااى 2014فااي تلفتاارض ماان 

م يااول جنيااه؛ دهاادف خدمااا محاادووي 401د غاال 

.تلدخ 

مشدددرنإل اإل دددكا  االجتمددداعيكماااا تااام تنفياااا 

، تااام تلبااادء فاااي تلمرا اااا تألولاااى مااان بدددالعرو 

، ويتلااامن تلمشاااروم 2016تلمشاااروم فاااي ماااايو 

دلاب واادض ساننيا، 1.2عما ض دعجمالي 50إ شاء 

 فااا ثاام تلمرا ااا تلثا يااا ماان تلمشااروم، وتب اا  تن

يااام يااول جنياه، ويتلاامن تنف136هاات تلمشااروم 

:وادض إسنال تجتماعي دالعريك، تتلمن832

وااااادض سااااننيا تاااام تال تهاااااء منهااااا فااااي 360▪

م يااااااااول جنيااااااااه68دتن فااااااااا 2016ويداااااااامبر 

، (اتلحدان–دئر تلعباد - خ  -تلعريك )دمدل 

.  الف  دما3.7لتوفير مدنن م بم لا 

اير وااادض سااننيا تاام تال تهاااء منهااا فااي يناا472▪

.تلدبي م يول جنيه دحي68، دتن فا 2016

عماا ض دالمدااعيد دمديناا 26كما تم إاا ل عادو 

م يين جنيه، وإزتلاا وإعااوض 109تلعريك، دتن فا 

عمااا تت دحااي تلمداااعيد، دتن فااا 4إ شاااء عاادو 

م يااول جنيااه، كمااا تماال إزتلااا وإعاااوض 26تخااال 

عماا ض دحااي تلمدااعيد فااي فبرتداار14إ شااء عاادو 

.م يول جنيه116، دتن فا إجماليا د غل 2021

نفيمددددددددددا وتعلددددددددددق بمشددددددددددرنعات اإل ددددددددددكا  

، تاااام "أ دددديوج الجدوددددد "االجتمدددداعي بمدونددددة 

عاا  تنفيا تلمرا ا تألولى من تلمشروم فاي ماايو

عمااااااااااااااا ض 168وتلاااااااااي يتلاااااااامن إ شاااااااااء 2017

. الف وادض سننيا4سننياااااا دعجماااالي 
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مبر هااات، واااد تاام تنفيااا تلمرا ااا تلثا يااا فااي ويداا

 الف وااادض 7.7وتلتااي تتلاامن إ شاااء 2019عااا  

م ياااول جنياااه؛ 924ساااننيا، دتن فاااا د غااال  حاااو 

دلب مداتفيد، 52.8لتوفير مدنن م بم لحوتلي 

.مبنىً خدمي ا59ويلم 

نعات المشرديلًا دط قل تلدولا عدوًت كبيرًت من 

،  مدرالسكنية االجتماعية بمواف دة البودر األ

:يتمحو  ددرزها في

ا، مشروم تإلسنال تالجتماعي دمدينا تلغرواا▪

، ويتلامن تلمشاروم 2016تم تنفياه في مايو 

واااااااادض 2520عماااااااا ض دعجماااااااالي 126إ شااااااااء 

.سننيا

ا، مشااروم تإلساانال تالجتماااعي دمدينااا ساافاج▪

دلااب 1.1، دعاادو 2016تاام تنفياااه فااي ويداامبر 

.وادض سننيا

دلاااب واااادض إسااانال تجتمااااعي 1.2تنفياااا عااادو ▪

، 2018دالمحافظا تم تال تهاء منه فاي ماا   

م ياااول جنياااه، ويتلااامن 177.6دتن فاااا د غااال 

عمااااا ض 40عمااااا ض دالغرواااااا، و29تلمشااااروم 

.عما تت دمرسى ع م7درد   ا ب، و

وااااااادض إساااااانال تجتماااااااعي 160تنفيااااااا عاااااادو ▪

، دتن فاا 2019دالغرواا و د   ا ب في يو يو 

.م يول جنيه24د غل 

وااااااادض إساااااانال تجتماااااااعي 612تنفيااااااا عاااااادو ▪

دالغرواااا،  د   ااا ب، مرساااى ع اام، سااافاجا، 

.2019في سبتمبر 

وااااااادض إساااااانال تجتماااااااعي 116تنفيااااااا عاااااادو ▪

واااااااااااااادض124دالغروااااااااااااااا و د   اااااااااااااا ب، و

إسااااانال تجتمااااااعي دمرساااااى ع ااااام وسااااافاجا 

.2020عا  
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افتتددددددددداح مشدددددددددرنإل اإل دددددددددكا  االجتمددددددددداعي 

، اياا  تاام 2016فااي ويداامبر بمواف ددة البويددر  

عماا ض داوتوي تلناارول، داإلضاافا 84إ شاء عدو 

روم إلااى تلمنشااآت تلخدميااا، وتب اا  تن فااا تلمشاا

.م يول جنيه249 حو 

واادض إسانال تجتمااعي 1180ديلًا تم تنفياا عادو 

 حااو  دمحافظااا تلبحياارض، دتن فااا إجماليااا د غاال

عمااا ض 48م يااول جنيااه، اياا  تاام تنفيااا عاادو 157

، فااااااااي مرتكااااااااز وتوي (دووت  متناااااااار ض5د ضااااااااي و)

ن تلنارول، ودد ، واو  عيدى، وتام تال تهااء ما

كمااااااا تاااااام تنفيااااااا عاااااادو. 2017تلمشااااااروم عااااااا  

وادض إسنال تجتمااعي داوتوي تلناارول عاا  926

.م يول جنيه123، دتن فا د غل  حو 2018

ة أمددددا بالنسددددبة لج ددددكا  االجتمدددداعي بمدوندددد

، وتلااااااي يتلااااامن إ شااااااءالنوبارودددددة الجدودددددد 

  مبنىً خادمي ا، لتخاد16وادض سننيا، يلم 1440

م ياااول جنياااه، وتااام 189دلاااب  داااما، دتن فاااا 1.5

.2017تال تهاء منها في يو يو 

اإل دددددددكا  االجتمددددددداعي وداااااااالتارق لمشاااااااروم 

، فقاااااد د ااااا  إجماااااالي عااااادو واااااادتت بالدقهليدددددة

حافظاا تإلسنال تالجتماعي تلتي تم تنفيااها دالم

دلااب 53.4دلااب وااادض سااننيا دعجمااالي عاادو 13.4

م يااااااااا  جنيااااااااه 3مدااااااااتفيد، دتن فااااااااا تجاااااااااوزت 

:، وددرزها2020دالمحافظا اتى  هايا عا  

 الف وااااادض إساااانال تجتماااااعي 3تنفيااااا عاااادو ▪

ء م يول جنيه، تم تال تها485، دتن فا دجمصا

.2019منها في 

واااادض إسااانال تجتمااااعي دالمنزلاااا، 40تنفياااا ▪

م يااين جنيااه، وتاام تال تهاااء منهااا 8.5دتن فااا 

واااادض 120كماااا تااام تنفياااا . 2016فاااي سااابتمبر 

م يااول 25إساانال تجتماااعي دالمنزلااا، دتن فااا 

.2019جنيه، وتم تال تهاء منها في ما   
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، دنباااااروهواااااادض إسااااانال تجتمااااااعي 96تنفياااااا ▪

ي م يول جنيه وتم تال تهااء منهاا فا20دتن فا 

.2019يو يو 

-وااادض إساانال تجتماااعي دب قااا  476تنفيااا ▪

فااااتلمنزلاااا، دتن -تلمارياااا -دناااي عبياااد -دجاااا 

.2016م يول جنيه وتم تال تهاء منها عا  68

هاااات، ويُعااادع مشاااروم تإلسااانال تالجتمااااعي دحاااي 

دااد ددارز مشاروعات تإلسانال تالجتمااعي" عتااا"

دمحافظاااا تلداااويس، وتلااااي صاااد  دشااا  ه اااارت  

، دتخصايص 2016لدانا 3299 بيس تلوز تء  اام 

فدت ًا دنااق اي عتااا35ااعا د ض دمدااا 

إيااارتل دمحافظااا تلداااويس؛ -ع ااى طريااا  مصاار 

إلااماااا تلمرا اااا تلثالثاااا مااان مشاااروم تإلسااانال 

نيا تالجتماااعي ع يهااا، وتاام تنفيااا تلوااادتت تلداان

:تلخاصا دالمشروم ع ى عدض مرتا  كاآلتي

م ، ايا  تا"مشروم مدينا تلدكتاااااو  دامد زويا ▪

دلااااب وااااادض، 2.8عمااااا ض دعجمااااالي 118تنفيااااا 

.  م يول جنيه354دتن فا 

مشااااااروعات تإلساااااانال تالجتماااااااعي دالماااااادل ▪

تلجدياادض دمحافظااا تلدااويس، وتشاام  عاادو 

 الف واااادض ساااننيا مُقداااما ع اااى ثااا   6.1

مدينااا تلم اااك عبااد ن، ومديناااا )ماادل، وهاااي 

ا  تلشااايخ خ يفاااا دااان زتياااد، ومديناااا تلمدتشااا

(. عدلي منصو 
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هااااات داإلضااااافا إلااااى تلمنشااااآت تلخدميااااا، وتلتااااي 

تشااام  محااا ت تجا ياااا، ومخبااازًت، والاااا ا، ووو  

.تلعباوض

و تيجاااا لنااا  ت اااك تلجهاااوو تلمباولاااا مااان ابااا 

تلدولا دالتوسا  فاي إااماا تلمادل وتلمجتمعاات

تلعمرت ياااا تلجديااادض دمحافظاااا تلداااويس، د ااا 

ض إجمالي عدو وادتت تإلسنال تالجتماعي تلمنفا

 الف وادض سننيا دعجمالي9 حو 2020اتى عا  

.  م يا  جنيه2.2تن فا د غل 

مشدرنعات اإل ددكا  االجتمدداعيوفيماا يخااص 

: جد تآلتيفي مواف ة الشرقية 

واااااادض ساااااننيا 236مشاااااروم تدااااا يم عااااادو ▪

وادض 144–وادض دالخااا ض 92)دمدينا ههيا 

.م يول جنيااه29دتن فاااا د غل ( داألااااارت 

واادض ساننيا دمديناا 136مشروم تنفيا عادو ▪

واااادض 20-واااادض دالحداااينيا 40)تلحداااينيا 

–وادض دمنشا ض ددااااااو عمار 12-دجزيرض سعوو 

دتن فاااااا د غااااال( واااااادض دصاااااااال تلحجااااااااار64

.م يول جنيه23.5

وااااادض سااااننيا دمدينااااا 792مشااااروم تنفيااااا ▪

.م ياااول جنياه93تلقاارين دتن فاا د غل 

يار واادض ساننيا دمديناا دداو كب156تنفيا عادو ▪

( ددااوت  وااادض 12-دالمشاااع اوااادض 44)

.م ياول جنيه20.5دتن فا د غل 

وادض سننيا دمدينا فاااو 264تنفيا عدو ▪

-وااادض دالصااالحيا 96-دااالعنر وااادض 96)

م يااول 30دتن فااا د غاال ( وااادض دالخاااا ض72

.جنيه
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دلااااااب وااااااادض سااااااننيا دمدينااااااا 20.4إ شاااااااء ▪

لياا تلعاااااشر من  ملااال دتن فاااا ماليااااا إجما

.2018م يااا تت جنيااه في يو يو 3تب    حو 

وااااادض سااااننيا تسااااتثما يا 376إ شاااااء عاااادو ▪

م ياول جنيااه فاي 57.5دالزاازي  دتن فاا ماليااا 

.2018يو يو 

وااااادض سااااننيا دمدينااااا 837تاااام تنفيااااا عاااادو ▪

دتن فاااا 2016مشاااتول تلداااوق فاااي ويدااامبر 

.م يول جنيه101د غل 

 دة مشرنإل اإل دكا  االجتمداعي بموافويُعدُّ 

دااااد دداارز تلمشاااروعات تلخاصااا دقااااام ال ربيددة

:ىتإلسنال وتلمجتمعات تلعمرت يا، وينقدم إل

دلااااب وااااادض سااااننيا تاااام إ شاااااؤها 2.5عاااادو ▪

م يول جنياه، وذلاك 361دتن فا إجماليا د غل 

–ساامنوو–تلدااناا–طناااا –دداايول: )فااي

دعجماااالي عااادو( وتلمح اااا-كفااار تلزياااات -زفتاااى

.دلب  دما11.2مدتفيدين د    حو 

 غال وادض سننيا دتن فاا إجمالياا د288عدو ▪

م يااااااول جنيااااااه دالمح ااااااا دعجمااااااالي عاااااادو 59

.دلب  دما1.3مدتفيدين د    حو 

واااااادض ساااااننيا دتن فاااااا إجمالياااااا 1048عااااادو ▪

-زفتاااى: )م ياااول جنياااه، وذلاااك فاااي145د غااال 

( ددااااايول–تلمح اااااا -طنااااااا -كفااااار تلزياااااات 

. الف مدتفيد4.7دعجمالي 

مشددرنإل اإل ددكا  االجتمدداعيهااات، وتاام تفتتااا  

، 2018فااااااي يو يااااااو بمدونددددددة الفيددددددوى الجدوددددددد 

مبنىً خدمي ا؛16وادض، و1872ويتلمن تلمشروم 

 الف  دااما، 8لتااوفير مداانن م باام ألكثاار ماان 

.م يول جنيه223دتن فا 
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ي مشدددرنإل اإل دددكا  االجتمددداعوداااالتارُّق إلاااى 

رض ، فقااااد تاااام خاااا ل تلفتاااابمواف ددددة المليوبيددددة

 الف وادض سننيا 3.3تنفيا عدو ( 2020–2014)

م ياااول جنياااه، مقداااما إلاااى475دتن فاااا د غااال 

م يااول 102وااادض إساانال تجتماااعي دتن فااا 736

لتااوفير مداانن 2016جنيااه، تاام  هوهااا فااي يو يااو 

شااااابين ) الف  داااااما دمرتكاااااز 3.3م بااااام لنحاااااو 

، و حاااو (ا ياااوب–تلخصاااو  –طاااوخ –تلقنااااطر 

م يااول 373وااادض إساانال تجتماااعي دتن فااا 2514

، لتاااااوفير 2018جنياااااه، تااااام  هوهاااااا فاااااي ويدااااامبر 

.دلب  دما دمركز تلخا نا11.3مدنن م بم لا 

مشددددرنإل وفااااي محافظااااا تلمنوفيااااا تاااام تنفيااااا

فااااي اإل ددددكا  االجتمدددداعي بمدونددددة السددددا ات

دلااااب وااااادض 11.7، ويتلاااامن إ شاااااء 2019يو يااااو 

م يااا  جنيااه ليصاا  1.6سااننيا، دتن فااا تب اا   حااو 

دلاااب  داااما، 52.6عااادو تلمداااتفيدين إلاااى  حاااو 

.مبنىً خدمي ا42وتشم  تلمدينا  حاااو 

مشدددددرنعات اإل دددددكا  االجتمددددداعي وتتلااااامن 

، إ شااااااء2018ويدااااامبر بمواف دددددة المنوفيدددددة 

م ياا  1.1 الف وادض سننيا، دتن فا تب    حو 7.8

:جنيه، مقدما إلى

 الف واااادض إسااانال تجتمااااعي د شااامول، 3.9▪

م يااول جنيااه، وتاام تال تهاااء منهااا 587دتن فااا 

.2020في يو يو 

، دقويداااانا الف واااادض إسااانال تجتمااااعي 3.4▪

ن تل ياااال، شااابيسااار مناااوف، دركاااا تلداااب ، 

تلناااااو ، تلبااااااجو ، تلشاااااهدتء، دشااااامول، وتااااا ، 

م يااول جنيااه، وتاام تال تهاااء منهااا 513دتن فااا 

.2017في يو يو 
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دمحافظااااا 2مشااااروم تإلساااانال تالجتماااااعي ▪

، ايااا  تااام إ شااااء2016تلمنوفياااا فاااي فبرتيااار 

وااادض سااننيا 72عمااا تت سااننيا دعجمااالي 3

م دقريااا ددااو مشااهو  دمحافظااا تلمنوفيااا، وتاا

.دشهر فق 9تلتنفيا خ ل 

إ دددكا  اجتمددداعي واااادض1500تااام إ شااااء عااادو 

حاااودعجماااالي تن فاااا د غااال  بمواف دددة المنيدددا

م ياااول جنياااه دمرتكاااز م اااوي، ومغا اااا، ودناااي 155

دلااب وااادض إساانال 2.7ماازت ، كمااا تاام تنفيااا عاادو 

م يااول جنيااه دماادل 375تجتماااعي دعجمااالي تن فااا 

.تلمااهرضومااي، واريا سمالوغ

مشدددددددرنإل اإل دددددددكا  االجتمدددددددداعي ويتلااااااامن 

عمااااا ض 38، إ شاااااء بمواف ددددة الددددوا ي الجدوددددد

وااااادض سااااننيا وتلتااااي وفاااارت 912دعجمااااالي عاااادو 

 الف مدااتفيد ماان 3.7تلمداانن تلم باام لاااعدو 

.م يول جنيه112ددناء تلمحافظا دتن فا  

شااااام ل هااااااه تإل شااااااءتت مرتكاااااز تلمحافظاااااا 

:ومقدماا كالتالي

.  واااااادض دالخاااا جااااا240▪

.واادض دالدتخ اااا240▪

.وااادض دبا ياااس96▪

. وادض دب غ120▪

. وادض دالفرتفرض216▪

تاام فااي ضااوء تالهتمااا  دالحاااالت تألولااى دالرعايااا،

عمااا تت دحااي تلدااب ، 10تسااتنمال إ شاااء عاادو 

م يااين جنيااه، 6.7دمركااز تلخا جااا، دتن فااا د غاال 

، وذلاااااك دهااااادف تاااااوفير واااااادتت2015فاااااي عاااااا  

ولااى سااننيا البقااا تلاامن اياااض كريمااا لأساار تأل

.دالرعايا
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ي مشرنعات اإل كا  االجتمداعي التدومن ددرز 

جااد  نفددذتها الدنلددة فددي مواف ددة بنددي  ددوو  

:تآلتي

وااااااادض إساااااانال تجتماااااااعي 864تنفياااااا عاااااادو ▪

، 2017دمركاازي تلفشاان وتلوتساااي فااي يو يااو 

م ياول جنياه، 114وذلك دتن فا إجماليا د غل 

ب ضمن خاا تلدولاا لتاوفير تلدانن تلمناسا

.  ل شباب

واااادض ساااننيا فاااي ويدااامبر 720تنفياااا عااادو ▪

اي ، في اريا دناي سا يمال دمركاز تلوتسا2017

م ياااااااول95دتن فاااااااا إجمالياااااااا د غااااااال  حاااااااو 

.جنيه

وااااادض ساااننيا فاااي مااااا   1416تنفياااا عااادو ▪

 فااا ، دقريااا ددااو صااير مركااز تلوتساااي دتن2018

.  م يول جنيه187إجماليا د غل  حو 

وااااادض سااااننيا فااااي ساااابتمبر 24تنفيااااا عاااادو ▪

.م يين جنيه6.5، دتن فا إجماليا د غل 2018

وااادض إساانال 1200داإلضااافا إلااى تنفيااا عاادو ▪

تجتماااااعي دمناااااط  دنااااي ساااا يمال، وتلنااااويرض،

، دتن فااا إجماليااا 2019وسااد  فااي ويداامبر 

م يااين جنيااه، وذلااك دموجااب ااارت  308د غاال 

، 2016لداااااااانا 3331 باااااااايس تلااااااااوز تء  ااااااااام 

ارياا دتخصيص ااعا د ض كابنا دمركاز دباا،

ساااااد  دمحافظاااااا دناااااي ساااااويب، لصاااااالل 

صااااااااندوق تموياااااااا  تإلساااااااانال تالجتماااااااااعي؛ 

إلاامااا عمااا تت سااننيا لسساانال تالجتماااعي

. ع يها

واااااادض إسااااانال 168ديلًاااااا، تااااام تنفياااااا عااااادو ▪

و اا"و، إهناسايادمركاز " تلناويرض"تجتماعي دقره 

، 2020دمركاااز تلوتسااااي فاااي ماااا   " تلقاااس

.  م يول جنيه43.5دتن فا إجماليا د غل 
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مشدرنعات اإل ددكا  االجتمدداعيوفيماا يخااص 

، اامااال تلدولاااا دتنفياااا عااادضبمواف دددة  ميددداج

: مشروعات، ومنها

ا ااا شااا، دتن فادداه ااوادض 140تنفيا عدو ▪

.م يول جنيه31د غل 

واااادض دعزداااا تلبااارف، دتن فاااا 120تنفياااا عااادو ▪

.م يول جنيه41إجماليا د غل  حو 

وااادض دتاا  تلناشااب اااا شاااا، 380تنفيااا عاادو ▪

م ياااااااااااول 140دتن فاااااااااااا إجمالياااااااااااا د غااااااااااال 

.جنيه

 الف وااااادض 5.3تاااام تال تهاااااء ماااان إ شاااااء  حااااو 

 فااا دتنإ ددكا  اجتمدداعي بمدونددة قنددا الجدوددد  

م ياااااول جنياااااه، ويُعااااادُّ مشاااااروم تإلسااااانال 671.4

تالجتمااااااااعي فاااااااي محافظاااااااا اناااااااا مااااااان دهااااااام 

ع اى تلمشروعات تلدننيا تلتي وضعتها تلدولاا

خا طااا تلتنميااا تلعمرت يااا دالمحافظااا، فقامااال

تلدولاااااااا دتوساااااااي  وتبااااااارض تلمشاااااااروم، واامااااااال 

دفد ااااااا، 5دتخصاااااايص ااعااااااا د ض دمدااااااااا 

.فدت ًا1539ضمن مدااا 

وااااد تااام ذلاااك دموجاااب اااارت   بااايس تلاااوز تء  اااام 

، وتلصااااااو  دهاااااا اااااارت   بااااايس 2015لدااااانا 2316

، وتلوتاعاااااااا 2011لدااااااانا 12تلجمهو ياااااااا  اااااااام 

دالوااااادض تلمح يااااا لمركااااز ومدينااااا  جاااا  اماااااوي 

دالمحافظااااا لصااااالل مديريااااا تإلساااانال، إلاامااااا

عماااااا ض ساااااننيا ضااااامن مشاااااروم تإلسااااانال 11

تالجتمااااااااعي، ويب ااااااا  عااااااادو واااااااادتت تإلسااااااانال 

وادض سننيا، 12.4تالجتماعي دمحافظا انا  حو 

. 2020وذلك اتى  هايا عا  
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ر مشددرنإل اإل ددكا  االجتمدداعي بمواف ددة كفدد

، 2018، وتلاااااااي تاااااام تنفياااااااه فااااااي عااااااا  الشدددددي 

ا  الف واادض ساننيا، دتن فا3.2ويتلمن إ شااء 

:م يول جنيه، تنقدم إلى592د غل  حو 

وااادض إساانال تجتماااعي تاام تال تهاااء 854عاادو ▪

دمرتكااااز تلرياااااض، تلحااااامول، 2018منهااااا فااااي 

سااااايدي ساااااالم، مااااااودس، تلبااااارلس، وكفااااار 

.  م يول جنيه212تلشيخ، دتن فا 

وادض إسانال تجتمااعي تام تال تهااء 2166عدو ▪

م يول جنيه، 329، دتن فا 2019منها في 

وااادض إساانال تجتماااعي تاام تال تهاااء 216عاادو ▪

.م يول جنيه51، دتن فا 2020منها في 

عمااااااا ض 18كمااااااا تاااااام تنفيااااااا مشااااااروم إ شاااااااء 

م ياااااول جنياااااه،51.6دماااااودس وفاااااوه، دتن فاااااا 

، وساوق دق اين/ عماا ض داريا  ا اين 24وإ شاء 

.م يول جنيه77.5دتن فا 

مشددددددرنعات اإل ددددددكا  االجتمدددددداعي وتتمثاااااا  

وااادض 1320، فااي تنفيااا عاادو بمواف ددة مطددرنح

إساانال تجتمااااعي فااي مااادل تلع مااين، وسااااااايدي 

م ياااين 210عباااد تلااارامن، وسااايوض دتن فاااا  حاااو 

.جنيه

عما تت إسنال 10هات، داإلضافا إلى إ شاء عدو 

م ياااول 11تجتمااااعي ددااايوض دتن فاااا د غااال  حاااو 

.جنيه

وتجاااااد  تإلشاااااا ض إلاااااى دل إجماااااالي عااااادو واااااادتت 

  تإلسنال تالجتماعي تلمنفااض دمحافظاا ماارو

، 2020دلااب وااادض سااننيا اتااى عااا  1.7د اا   حااو 

م يااول جنيااه، ليب اا  إجمااالي 380دعجمااالي تن فااا 

. الف مُدتفيد7عدو تلمدتفيدين  حو 
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مشدددرنعات اإل دددكا  االجتمددداعي هاااات، وتُعااادُّ 

فحا صاالتي تبنتهدا الدنلدة بمواف دة المدا ر  

جدياااادض ماااان صاااافحات تلتنميااااا تلتااااي تدااااارها 

تلدولااااا، اياااا  دط قاااال تلدولااااا عاااادوًت كبياااارًت ماااان 

ا، تلمشااروعات تلدااننيا تالجتماعيااا دالمحافظاا

: يتمحو  ددرزها في

مشااااااروم تلمرا اااااااا تألولاااااااي مااااااان تإلسااااااانال ▪

فتاارض تالجتماااعي دمدينااا دااد ، تاام تنفياااه فااي تل

، ويتلااااااامن (2019ويدااااااامبر –2017دكتاااااااودر )

عمااااا ض دعجمااااالي عاااادو147تلمشااااروم تنفيااااا 

 الف وااااااااادض سااااااااننيا دتن فااااااااا د غاااااااال3.5

م يااااول جنيااااه، ويهاااادف ذلااااك إلااااى تااااوفير 671

.سنن م بم لمحدووي تلدخ 

مشااااااروم تلمرا اااااااا تألولاااااااى مااااااان تإلسااااااانال ▪

تالجتماااااااعي دااااااالحي تلخااااااامس دمدينااااااا دااااااد  

عماا ض دعجماالي 483، تام تنفياا 2019في يو يو 

م ياا  1.3دلب واادض ساننيا، دتن فاا 11.6عدو 

.جنيه

مشااااااروم تلمرا ااااااا تلثا يااااااا ماااااان تإلسااااااانال ▪

يناا تالجتماعي داألاياء تلخامس وتلداد  دمد

، تم تال تهاء مان 2019دد ، تم تنفياه في يو يو 

 الف واااااادض 7.9عماااااا ض دعجماااااالي 311تنفياااااا 

.م يا  جنيه1.1سننيا دتن فا د غل 

مشااااااروم تلمرا اااااااا تألولاااااااى مااااااان تإلسااااااانال ▪

دمناقاااااااا )تالجتمااااااااعي دالقااااااااهرض تلجديااااااادض 

دلااااب وااااادض سااااننيا 1.9، تاااام تنفيااااا (تلهناااااجر

.م يول جنيه237.1دتن فا 

مشااااااروم تلمرا اااااااا تألولاااااااى مااااااان تإلسااااااانال ▪

داااااااالتجم  )تالجتمااااااااعي دالقااااااااهرض تلجديااااااادض 

وااادض سااننيا دتن فااا168، تاام تنفيااا (تلثالاا 

.م يول جنيه23.5
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اعي مشرنعات اإل دكا  االجتمددينما تتلمن 

التددددي نفددددذتها الدنلددددة فددددي مواف ددددة الجيددددز  

:تآلتي

مااااعي تنفيااا تلمبااا ي تلخدميااا لسساانال تالجت▪

سااوق 2-مد سااا 2عاادو )6شاارق تدنااي ديتااك 

م عاااب -واااادض صاااحيا 2-الاااا ا 2-تجا ياااا 

تن فااا دمدينااا ااادتب  دكتااودر تلجدياادض د( ث ثااي

.م يول جنيه60.5د غل 

دلاب واادض إسانال تجتمااعي 93.4إ شاء عدو ▪

ل  الف عما ض دعجمالي تن فا د غ3.9دعجمالي 

.م يا  جنيه11.5

تال تهااااء مااان تلمرا اااا تلثا ياااا مااان تإلسااانال ▪

فااادتل دعجماااالي 800تالجتمااااعي دمناقاااا تلاااا 

ديادض دلب وادض سننيا دمدينا دكتودر تلج37.2

.م يا تت جنيه7.8دتن فا د غل 

تمااعي تنفيا تلمرا ا تلثا يا من تإلسانال تالج▪

 الف واادض 4.3دعجماالي 6دمناقا تدني ديتك 

فاا د غال سننيا دمدينا دكتاودر تلجديادض، دتن 

.م يول جنيه895

تمااعي تنفيا تلمرا ا تلثا يا من تإلسانال تالج▪

عمااااا ض 1185 اااارب تلداااانا تلحديااااد دعجمااااالي 

دض دلب وادض دمدينا ادتب  دكتاودر تلجديا28.4

.م يا تت جنيه3.8دتن فا د غل 

تمااعي تنفيا تلمرا ا تلثا يا من تإلسانال تالج▪

عمااااا ض 266شاااارق تلداااانا تلحديااااد دعجمااااالي 

دمدينااا ااادتب  دكتااودر تلجدياادض( وااادض6384)

م يول جنيه862دتن فا د غل 

هاااااات، وجاااااا ِ تساااااتنمال إ شااااااء مشاااااروعات ▪

    حو إسنال تجتماعي دالمحافظا دتن فا تب

.م يا  جنيه34.1
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اإل ددددددددددددكا  المتو دددددددددددد  

نالفاخر 

"

دجا ااااب مشااااروعات تإلساااانال تالجتماااااعي تلتااااي 

يااد  فاااتها تلدولااا، عماادت تلدولااا إلااى تنفيااا تلعد

ماااان تلمشااااروعات تألخااااره تالسااااتثما يا، وتلتااااي 

عا  تهاادف إلااى تااوفير وااادتت سااننيا البقااا د ساا

منافدااااااا لمثي تهااااااا تلمقدمااااااا ماااااان تلقاااااااام 

تلخااا ، ماا  طاار  مياازض تلداادتو دنظااا  تلتموياا  

ال تلعقا ي، وتنقدم ت ك تلمشروعات إلاى إسان

.متوس ، وفاخر، ومتميز

دلاب 50.9هات، واد  جحل تلدولا في تنفياا عادو 

م ياا  جنياه، ضامن مشاروعات 12.7وادض دتن فا 

اتااى  هايااا عااا " وت  مصاار"تإلساانال تلمتوساا  

 الف وااااادض دتن فاااااا6، وجااااا ِ تنفيااااا عاااادو 2020

م يااا  جنياااه، وماان ددااارز تلمشااروعات تلتاااي تااام2.1

:تنفياها  جد تلتالي

مشرنإل  ار مصر بمدونة العاصر مدال رمضدا  

نال ، وذلك دهدف توفير إسبمواف ة الشرقية

.م بم لمتوساي تلدخ 
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:ومن دهم تلمشروعات في هات تلدياق  جد

عماا ض ضامن 16وادض سننيا دعدو 384عدو ▪

.م يول جنيه598تلمرا ا تألولى، دتن فا 

عما ض ضامن 39وادض سننيا دعدو 936عدو ▪

.م يول جنيه43.7تلمرا ا تلثا يا دتن فا 

ة مشرنإل  ار مصر بمدونة السدا ات بمواف د

:ا، واد تم من خ ل تلمشروم تنفيالمنوفية

عماا ض ضامن 15وادض سننيا دعدو 360عدو ▪

.م يول جنيه115تلمرا ا تألولى دتن فا 

عماا ض ضامن 18وادض سننيا دعدو 432عدو ▪

م يااول 157.2تلمرا ااا تلثا يااا دتن فااا إجماليااا 

.جنيه

مشدرنإل  ار مصدر بمدوندة الشدرنق بمواف دة

واد تم مان خا ل هاات تلمشاروم تنفيااالما ر ، 

:تآلتي

عماااا ض ضااامن 84واااادض ساااننيا دعااادو 2000▪

.م يول جنيه611.2تلمرا ا تألولى دتن فا 

عماااا ض ضااامن 17واااادتت ساااننيا دعااادو 408▪

.م يول جنيه149.1تلمرا ا تلثا يا دتن فا 

مشددددرنإل  ار مصدددددر بمدوندددددة المنيدددددا الجدودددددد  

واادض 336، واد تام تنفياا عادو بمواف ة المنيا

عماااا ض ضااامن تلمرا اااا تلثا ياااا 14ساااننيا دعااادو 

.م يول جنيه122.9دتن فا 

مشددددددرنإل  ار مصددددددر بمدونددددددة  دددددددائق أكتددددددوبر 

:، واد تم تنفيا تآلتيبمواف ة الجيز 

عمااا ض 173 الف وااادض سااننيا دعاادو 4.2عاادو ▪

.م يا  جنيه1.3ضمن تلمرا ا تألولى دتن فا 

عمااااا ض 83وااااادض سااااننيا دعاااادو 2000عاااادو ▪

م ياااول 726.6ضااامن تلمرا اااا تلثا ياااا دتن فاااا 

.جنيه
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مشدددددرنإل  ار مصدددددر بمدوندددددة بددددددر بمواف دددددة 

، واد تام مان خا ل هاات تلمشاروم تنفيااالما ر 

:تآلتي

عماا ض ضامن 22وادض سننيا دعدو 528عدو ▪

م ياااول 161.6تلمرا اااا تألولاااى دتن فاااا د غااال 

.جنيه

مشدددرنإل  ار مصدددر بمدوندددة العبدددور بمواف دددة 

فيا ، واد تم من خ ل هات تلمشروم تنالمليوبية

:تآلتي

عماااا ض 89دلاااب واااادض سااننيا دعااادو 2.1عاادو ▪

م ياااول 648.1ضااامن تلمرا اااا تألولاااى دتن فاااا 

.جنيه

مشرنإل  ار مصر بمدوندة بدرا العدرل الجدودد 

، وااااد تااام مااان خااا ل هاااات بمواف دددة المليوبيدددة

:تلمشروم تنفيا تآلتي

عما ض ضامن 26وادض سننيا دعدو 624عدو ▪

.م يول جنيه229.1تلمرا ا تلثا يا دتن فا 

مشدددددددرنإل  ار مصدددددددر بمدوندددددددة الشدددددددي  زاودددددددد 

:، واد تم تنفيا تآلتيبمواف ة الجيز 

داالحي )عما ض 31وادض سننيا دعدو 744عدو ▪

ضااااااااااامن تلمرا اااااااااااا تلثا ياااااااااااا دتن فاااااااااااا( 12

.م يول جنيه271.5

عماااااا ض 36واااااادض ساااااننيا دعااااادو 864عااااادو ▪

ضاااامن تلمرا ااااا تلثا يااااا دتن فااااا( 16دااااالحي )

.م يول جنيه315.3

، وادمشرنإل  ار مصر بمدونة  مياج الجدود 

:تم تنفيا تآلتي

عماا ض 238 الف واادض ساننيا دعادو 5.7عدو ▪

.م يا  جنيه1.7ضمن تلمرا ا تألولى دتن فا 
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عمااا ض 65دلااب وااادض سااننيا دعاادو 1.6عاادو ▪

م يااول 568.8ضاامن تلمرا ااا تلثا يااا دتن فااا 

.جنيه

مشدددرنإل  ار مصدددر بمدوندددة المدددا ر  الجدودددد  

:، واد تم تنفيا تآلتيبمواف ة الما ر 

عماا ض 183 الف واادض ساننيا دعادو 4.4عدو ▪

.م يا  جنيه1.3ضمن تلمرا ا تالولى دتن فا 

عماا ض ضامن 16وادض سننيا دعدو 384عدو ▪

.م يول جنيه140.8تلمرا ا تلثا يا دتن فا 

دناااءً ع ااى مااا تقاادّ ، يُظهاار تاااو  دعاادتو تلوااادتت

ل اجم تلجهد تلمباو" وت  مصر"تلدننيا إسنال 

مااان تلدولااااا لتااااوفير إسااانال م باااام لمتوساااااي

تلدخ ، واد تاو ت دعدتو ت ك تلواادتت كماا هاو 

:موضل في تلشن  تلتالي

1.4

14.6

2017/2016 2020/2019

وجمالم عمد الوحمات اليكنيل المن نة 

بمتروع و كاء دار مصر تاي ال ترة

(2017/2016-2020/2019)

(  دلب وادض)

.تلجهاز تلمركزي ل تعبئا تلعاما وتإلاصاء: تلمصد 
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  وتجد  تإلشاا ض إلاى مشاروم تإلسانال تلمتوسا

، وتلاااي تااام ماان خ لااه تنفيااا عااادو "ساانن مصاار"

دتن فااا 2020دلااب وااادض سااننيا اتااى عااا  25.3

حو م يا تت جنيه، وجا ِ تنفيا  10.1إجماليا د غل 

دلاااااب واااااادض ساااااننيا دتن فاااااا تب ااااا   حاااااو33.2

:م يا تت جنيه، ومن ددرز ت ك تلمشروعات10.15

مشدددددددرنإل  دددددددكال مصدددددددر بمدوندددددددة العلمددددددديال 

:، واد تم تنفيا تآلتيالجدود 

عمااااا ض 45وااااادض سااااننيا دعاااادو 1080عاااادو ▪

م يول جنيه170ضمن تلمرا ا تالولى دتن فا 

مشددرنإل  ددكال مصددر بمدونددة  ميدداج الجدوددد 

:، واد تم تنفيا تآلتيبمواف ة  مياج

 اارب تلحااي )عمااا ض 41وااادض دعاادو 984عاادو ▪

.م يول جنيه243.4دتن فا ( تلخامس

ويوضااال تلشااان  تلتااااالي تااااو  دعااادتو تلوااااادتت 

ل خاا " ساانن مصاار"تلدااننيا تلخاصااا دمشااروم 

.2020/2019إلى 2018/2017تلفترض من 

0.6

3.1

2018/2017 2020/2019

(  دلب وادض)

.تلجهاز تلمركزي ل تعبئا تلعاما وتإلاصاء: تلمصد 

وجمالم عمد الوحمات اليكنيل المن نة بمتروع
(2020/2019-2018/2017) ك  مصر تاي ال ترة 
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، مشددددرنعات اإل ددددكا  الفدددداخروفيمااااا يخااااص 

 الف واادض ساننيا 6.6اامل تلدولا دتنفيا عادو 

دتن فااااا" جنااااا"ضاااامن مشااااروم 2020اتااااى عااااا  

واااادض ساااننيا 23.1م ياااا  جنياااه، وجاااا ِ تنفياااا 2.9

م يااا  جنيااه، وماان دداارز تلمشااروعات 12.3دتن فااا 

:تلمنفاض في هات تلدياق  جد تلتالي

مشدددددرنإل جندددددة بمدوندددددة الشدددددرنق بمواف دددددة 

:، واد اامل تلدولا دتنفيا تآلتيالفيوى

عما ض ضمن تلمرا اا 11وادض دعدو 264عدو ▪

.م يول جنيه96.4تألولى دتن فا 

مشدددددددرنإل جندددددددة بمدوندددددددة  ميددددددداج الجدودددددددد  

واادض 96وااد تام تنفياا عادو ،بمواف ة  ميداج

عمااا تت ضاامن تلمرا ااا تألولااى 4سااننيا دعاادو 

.م يول جنيه35دتن فا 

تإلسااااانال "كماااااا تهتمااااال تلدولاااااا دمشاااااروعات 

نال وتلتااي تُعاادُّ ضاامن مشااروعات تإلساا" تلمتميااز

تلفااااااااخر، ايااااااا  اامااااااال تلدولاااااااا دتنفياااااااا عااااااادو

م يااا تت جنيااه، 4.7 الف وااادض سااننيا دتن فااا 7

دلاااب واااادض دتن فاااااا تب ااااااا  77.7وجاااا ِ تنفياااا  حاااو 

م يااا  جنيااه، وماان دداارز تلمشااروعات تلمنفاااض198

: في هات تلدياق

د  مشرنإل الفدي ت بالعاصدمة اإل ارودة الجدود

:، واد تم تنفيا تآلتيبمواف ة الما ر 

دااالحي )فااي  48وااادض سااننيا دعاادو 178عاادو ▪

ضاااامن تلمرا ااااا تألولااااى دتن فااااا ( R3تلثالاااا  

.م يول جنيه318د غل 

وتجااااد  تإلشااااا ض إلااااى دل إجمااااالي عاااادو تلوااااادتت 

تلدااااننيا تلمنفاااااض دمشااااروم جنااااا وصاااا  إلااااى

، 2020/2019 الف واااااادض ساااااننيا فاااااي عاااااا  5.5

دلااااب وااااادض سااااننيا خاااا ل عااااا  0.4مقا  ااااا دااااا 

2019/2018.
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المددددددد  الجدوددددددد  نمددددددد  

الجي  الراب  

"

ا ارصاال تلدولااا تلمصااريا خاا ل تلفتاارض تلماضااي

ع ااااااى دناااااااء ماااااادل ووااااااادتت سااااااننيا جدياااااادض؛ 

 اى الستيعاب تألعدتو تلمتزتيدض مان تلمصاريين ع

دل تناااول ت اااك تلمااادل مخاااااا دشااان  مبتنااار

ومقدقااااام مااااان تلبدتياااااا؛ اتاااااى ال تتنااااار  م سااااااض 

ن تلعمرت يا، وماتألاوزضتلعشوتبيات ومشن ت 

ذتت هنا عَمِدت تلدولا إلى دناء مدل تلجي  تلرتد 

تلابيعاااااااااااا تألكثاااااااااااار تسااااااااااااتدتما وتلميداااااااااااارض 

لنماااااو مجتمعاااااات متنام اااااا دخااااادمات متميااااازض 

.ومتنوعا

تلمااادل "وياغاااى ع اااى تلداااااا االي اااا مصاااا ل 

وهاااااي تلمااااادل تلتاااااي تتفاااااوق فاااااي ت بياااااا" تلاكياااااا

اتياا تاتياجات تلموتطنين في جميا  تلناوتاي تلحي

ر تلواال من خ ل تلتقنيات تلتننولوجيا تلتاي تاوف

يقا وتلجهااد، وتدااعى إلااى تااوفير ديئااا  اميااا صااد

ي تاوفير ل بيئا ومحفزض ل تع م وتإلددتم تدهم فا

ديئاااااااا مداااااااتدتما تعااااااازز تلشاااااااعو  دالداااااااعاوض 

.وتلصحا
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هاا ت اك ويُعرِّف تالتحاو تألو ودي تلمدل تلاكياا د  

عًاا؛ تلتي تجم  تلمدينا وتلصاناعا وتلماوتطنين م

 ل لتحدين تلحياض في تلمناط  تلحلريا من خا

ا ااااول متنام ااااا دكثاااار تسااااتدتما، ويشاااام  ذلااااك 

ام تدتناااااا تت تابيقياااااا وتخاياًاااااا دفلااااا  وتتبااااا

منهجيااااا دكثاااار تشااااا كيا، وكفاااااءض طااااااا دكباااار، 

جيااا وا ااول  قاا  دفلاا ، وتسااتخدت  ذكااي لتننولو

تلمع ومااااات وتالتصاااااالت، إلااااخ، ودااااالك يمناااان 

ت فااي تعريفهاا د  هااا تلمدينااا تلتااي تحقاا  دوتءً جياادً

جمياا  هاااه تلمجاااالت تلدااتا، ماان خاا ل تفاعاا  

،وتلحوكماااامشاااترك داااين تلقااااام تالاتصااااوي، 

عاول وتلنق ، وتلبيئا، وتلحيااض ما  ماوتطنين يتمت

.دالوعي وتالستق ليا

ليصااابل عاااا  تدشاااين 2018هاااات، وااااد جااااء عاااا  

دهام مدل تلجي  تلرتد  في مصر، وتلتي تعتبر مان

تلمشاااروعات تلقومياااا تلتاااي تنفااااها تلدولاااا مااان

خاا ل وزت ض تإلساانال، وتلقاااام تلخااا ، وتلهيئااا

تلهندساااااايا ل قااااااوتت تلمداااااا حا، وتلاااااام  حااااااو

مدينااا جدياادض لملاااعفا تلمدااال تلمعمااو  31

فااي مصاار، وتتااوزم هاااه تلماادل فااي جمياا  د حاااء 

: تلجمهو يا ومن دهمها

تلعاصااااما تإلوت يااااا تلجدياااادض، وجنااااوب تلقاااااهرض 

ض، تلجدياادض، ومدينااا تلداااو  ماان دكتااودر تلجديااد

سوسافننوادتب  دكتاودر، وتمتادتو تلشايخ زتياد، 

بو  تلجديدض، وتلو تق تلجديدض دالجيزض، ومدينا تلع

ياادض دمحافظااا تلق يوديااا، ومدينااا تلع مااين تلجد

ا دمارو ، ومديناا تلمنصاو ض تلجديادض دمحافظا

ا تلداه يااا، وتمتاادتو تلنودا يااا تلجدياادض دمحافظاا

تلبحيااااااارض، وشااااااارق دو ساااااااعيد سااااااا   دغااااااارب 

اء، دو سااعيد، ودئاار تلعبااد تلجدياادض دشاامال سااين

يادض وتلفشان تلجديادض دبناي ساويب، وم اوي تلجد

ا، دمحافظااا تلمنيااا، و اارب دساايوغ، وانااا تلغردياا

، ومدينااااا تلج لاااااوتوشاااانىوتألاصاااار تلجدياااادض، 

.دمناقا تلعين تلدخنا
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نيااا وتدااعى تلدولااا وتبمًااا إلااى تبنااي توجهااات مب

ا ع ااى مفهااو  تلماادل تلاكيااا تلتااي توتكااب داادو ه

ل عم يا تلتحول تلرامي تلاي يشهده تلعالم خ 

تآلو اااا تألخيااارض، وتقاااو  ع اااى تالساااتخدت  تألمثااا 

 ل ل اااااا تلنظيفااا وتلتننولوجيااا، وذلااك ماان خاا

:تلتركيز ع ى

تت تلتخاي  تلعمرت ي تلجياد، وإ شااء مباالٍ ذ▪

ع اى دكوتو دناء ذكيا، وتوزيعها دشن  دفلا 

تلااااااااارق تلربيدااااااااا؛ لتق ياااااااا  تلحاجااااااااا إلااااااااى 

تساااتعمال تلدااايا تت وتخااا  تلمديناااا لتق يااا 

.تلت و 

ا ذكيااا ت ساايس شاابنات دنيااا تحتيااا دساسااي▪

، تحقاا  معااايير كفاااءض تلاااااا وتلنقاا  تلاااكي

وتجهيااااز شاااابنا تتصاااااالت  منااااا تاااادعم  ظاااام 

.تالستشعا  وجم  تلبيا ات

تسااااااتخدت  تلتننولوجيااااااا تلراميااااااا فااااااي إوت ض ▪

تلخااااااادمات، مثااااااا  جمااااااا  اااااااارتءتت عااااااادتوتت 

ياااا تلنهردااااء، وتلميااااه، وتلغااااز داريقاااا إلنترو 

.  ددول تلتدخ  تلبشري

هزض متادعا منظوما تلمتغيارتت تلمنا ياا دا ج▪

ميا  تلمدل تلجديدض، ومتادعا كيفيا تحقيا  ج

تالشاااااترتطات وتلمعاااااايير ع اااااى د ض تلوتاااااا  

.دنافا اااعات تلعمرتل

وع ااااى تلصااااعيد تلعااااالمي، فهناااااك وول ال تؤيااااد 

يًا سياسااا تلماادل تلجدياادض، وال تعاادها داادي ًا مجااد

عااااان تنمياااااا تلمااااادل تلقابماااااا تلتاااااي تعاااااا ي مااااان 

ماا  دينمااا تعتبرهاا وول دخاره تأل. مشان ت شاتى

تف فااي تحقياا  تالسااتدتما تلحلااريا ماان خاا ل إو 

دتو تلمعاااايير تلتخاياياااا وتلتصاااميميا دثنااااء إعااا

.  مخاااتها
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ريا ودالنداابا لمصاار، ف قااد خاضاال تلدولااا تلمصاا

محاكااااض د شااااا تالاتصااااو تلعاااالمي، وتلتوسااا 

ات في خ   فر  عم ، وت بيا طموااات تلابقا

تلمتوسااااا وفاااوق تلمتوسااااا، فاااي تلحصاااول 

ع ااااى اياااااض دكثاااار تاااااو ًت وتماشااااي ا ماااا  تلتاااااو 

جااه تلتننولااوجي تلاااي يشااهده تلعااالم تآلل، وتلتو

.مدل تلجي  تلرتد – حو دناء تلمدل تلجديدض 

فاي وتٌعدُّ ت ك تلمدل  موذجًا متاو ًت مان تلمادل

 ظااام شااابناتها، وتأل شااااا تلدتعماااا الاتصااااو

تلمعرفااااااا ماااااان تلجامعااااااات، ومرتكااااااز تألدحااااااا  

تلمتاااااااو ض تلعالميااااااا وتلخاصااااااا، وياااااادخ  فااااااي 

تخاياهااا وتصااميمها مباااو  تلماادل تلخلاارتء 

ا وتلاكياااا، وتلااااف د شااااا تاتصااااويا منافدااا

ن، لو ابفهااا كالداايااا تلعالميااا، مثاا ؛ تلع مااي

وتلتجاااااااا ض تلعالمياااااااا، ومرتكاااااااز . و د  تلحنماااااااا

وخاادمات  جااال تألعمااال، مثاا  شاارق دو سااعيد، 

ا وتلعاصاااما تإلوت ياااا تلجديااادض تلتاااي تقاااد  شااان ً

جدياادًت ماان تأل شاااا تلمركزيااا ل دولااا، وخاادمات

تألعماااال تلجاذداااا ل مؤسداااات تلعالمياااا، وتُعااادُّ

ناااض دمثادااا تلشااريال تلحلااري تلمركاازي إلا اايم ا

تلدااويس تالاتصاااوي، دمااا يلاامه ماان مناااط 

.تاتصاويا محو يا لمصر

ى دشان   بايس ع ا" تلمادل تلاكياا"هات، وتعتماد 

صااااالت، تلبنياااا تلتحتياااا لتقنياااا تلمع وماااات وتالت

ودكثاار مااا يميزهااا هااو تركيزهااا ع ااى تإل دااال فااي

تلمقاااا  تألول، ذلاااك د هااااا تداااتاي  تالسااااتجادا

ا ل ظاااااروف تالاتصااااااويا وتلثقافياااااا وتالجتماعيااااا

.تلمتغيرض، دخ ف تلمدل تلتق يديا

و  اام تخاات ف دولويااات تلماادل تلاكيااا ود رتضااها، 

: افع ها جميعًا تشترك في ث ثا م مل  بيد

تلبنياااااااااااا تلتحتياااااااااااا لتقنياااااااااااا تلمع وماااااااااااات ▪

.وتالتصاالت
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تإلطااااااا  تإلوت ي تلمتناماااااا  تلمحاااااادو دعنايااااااا ▪

.ل مدينا تلاكيا

تلمدااااااتخدمول تألذكياااااااء، ف دااااااد دل يتمتاااااا  ▪

دااا تلمدااتخدمول دالمهااا تت تلتقنيااا تلما و

يااا تلتااي تتاايل لهاام تلتفاعاا  ماا  تلخاادمات تلاك

وتحقياااا  تالسااااتفاوض تلقصااااوه منهااااا؛ فاااادو  

تلماااادل تلاكيااااا ال يقتصاااار فقاااا  ع ااااى إتااااااا 

  تسااتخدت  تألجهاازض تلاكيااا، داا  يمتااد ليشاام

.يتد يب ااطنيها ع ى تستخدتمها كما ينبغ

ا وتلجاادير دالاااكر دل ت ااك تلماادل شااهدت تهتمامًاا

ا ؛ كبيرًت من تلدولا دالمشا كا ما  تلقااام تلخا

ممااااا دكداااابها دهميااااا تسااااترتتيجيا كبااااره؛ واااااد 

توجهال تلدولااا  حااو وضا  خااا  لشاابنات  قاا 

عامااا، وهااو مااا تا ااب ضاارو ض وجااوو هيئااا إلوت ض 

ات تلنق  في تلمادل تلجديادض، تقاو  دوضا  و تسا

وخااااا  متنام ااااا دااااين د ماااااغ تلنقاااا  تلاااادتخ ي 

، وتلخا جي ل مدل تت ء  ما  تاتياجاات تلمخاا 

مااا  تألخاااا فاااي تالعتباااا  تاااوتفر مشاااروعات  قااا  

  خاصااااا يااااتم تشااااغي ها االي ااااا لصااااالل تلمناااااط

.  تلدننيا تلخاصا

كمااااااا تعماااااا  تلدولااااااا ع ااااااى تعزيااااااز تلشاااااابنات 

تالجتماعياااا وتخاااا  تلمااادل تلجدياااادض، خاصاااا فااااي 

مداااااتويات تإلسااااانال تلمااااانخف ، وفاااااى مااااادل 

ت محافظات تلصعيد تلجديادض، وتنفياا مشاروعا

. لتداعد تلدنال تلجدو في تلتنيُّب

وال شااااااك دل تلاااااارد  دااااااين تلعابااااااد تالاتصاااااااوي 

وتالجتمااااااعي ع اااااى تلداااااوتء يعتبااااار مااااان تألماااااو  

تلمهماااا وتللااارو يا، خاصاااا مااا  ت ثيرهماااا ع اااى 

ماااده ت تبااااغ تلدااانال دالمناااال، ويتا اااب ذلاااك

تألماااار ماااادتخ  متعاااادوض تلمدااااتويات ماااان دجاااا  

إعاااااء فااار  مشاااا كا وتساااعا لدااانال ت اااك 

.تلمدل في جمي  تلمدتويات وتأل شاا
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وتجااد  تإلشااا ض فااي هااات تلدااياق إلااى دل تلعوتبااد 

ماااااان تلماااااادل تلجدياااااادض ال تقتصاااااار فقاااااا  ع ااااااى 

تلمجااااااااالت تالاتصااااااااويا وتالجتماعياااااااا، وإ ماااااااا 

يااااا؛ تشاااتم  ع اااى عوتبااااد ثقافياااا وعمرت ياااا وديئ

مق ومان ثَا. سوتء ع ى تلمدتوه تلقومي دو تألفرتو

ى فااعل ايااا  تلعوتبااد يجااب دال يقتصاار فقاا  ع اا

مؤشااااااارتت اجااااااام وعااااااادو تلواااااااادتت تلداااااااننيا 

تلمقدمااا ماان خ لهااا، دو مدااااات تأل تضااي تلتااي 

تماااال تنميتهااااا دو تسااااتغ لها، وهااااو مااااا دو كتااااه 

تلدولااا تلمصااريا؛ ماان خاا ل وضاا  مجموعااا ماان 

  تلمؤشرتت يمنن اياسها دصفا وو يا مان دجا

قاا تحديد مده جدوه تلدياسات تلنوعياا تلمُاب

دهااااا؛  خاااااض فااااي تالعتبااااا  دل تلماااادل تلجدياااادض دو 

ي ا تلتنميااا تلعمرت يااا تلجدياادض دصاافا عامااا وساا

تا، لتحقياا  تال تشااا  تلعمرت ااي خااا ف تلااوتوي وتلاادل

ولننهاااااااا ال ت غاااااااي دهمياااااااا وضااااااارو ض معالجاااااااا 

إشاااااناليات تلعمااااارتل تلقاااااابم، وذلاااااك يعناااااى دل 

تلعماااااارتل تلقااااااابم وتلجديااااااد ال يمااااااث ل كيااااااا ين 

جاااا  منفصاا ين فااي تلدياساااات، ودالتااالي فااعل  

قوميا ك يهما يؤثر إيجاديًا ع ى تحقي  تألهدتف تل

.ل تنميا

فااي مقدماااالعاصددمة اإل اروددة الجدوددد  وتاا تي 

ماادل تلجياا  تلرتداا  تلمنفاااض فااي مصاار، ماان دجاا  

تحوياااا  تلقاااااهرض إلااااى مركااااز سياسااااي، وثقااااافي، 

وتاتصااااااوي  تبااااااد لمناقااااااا تلشاااااارق تألوساااااا  

وهارض وشمال إفريقيا من خ ل ديئا تاتصاويا مز

قي  تدعمها تأل شاا تالاتصاويا تلمتنوعا وتح

تلتنميااااااا تلمدااااااتدتما للاااااامال تلحفااااااا  ع ااااااى 

تألصاااااول تلتا يخياااااا وتلابيعياااااا تلمميااااازض تلتاااااي

ن تمت نها تلقااهرض، وتداهي  تلمعيشاا فيهاا ما

مواعهاا خ ل دنيا تحتيا تتميز دالنفاءض، وذلاك ل

تلمتمياااز واردهاااا مااان مناقاااا انااااض تلداااويس، 

.وتلارق تإلا يميا، وتلمحاو  تلربيدا
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هاااات، ويب ااا  عااادو تلدااانال تلمداااتهدفين خااا ل 

دلاب  داما، فلا ًا عان 500تلمرا ا تألولاى  حاو 

دلاااااب مو اااااب اناااااومي ياااااتم  ق هااااام ( 50–40)

ا دالمقرتت تلجديادض، ما  تلتخااي  لزيااوض تلاااا

دلاااب مو اااب دعاااد تلث ثاااا 100تالساااتيعاديا إلاااى 

يناا دعوت  تألولى، وتب   تلمداااا تإلجمالياا ل مد

دلااب فاادتل، وعاادو تلداانال عنااد تكتمااال  مااو 170

م ياااين  داااما، وفااار  6.5تلمديناااا يب ااا   حاااو 

.م يول فرصا عم 2تلعم  تلمتولدض تب   

 الف 7.1وتلجدير دالاكر د ه تم تال تهاء من إ شاء 

، وجاا ِ وادض ساننيا وفاي  داالحي تلدانني تلثالا 

دلب وادض إسانال ممياز داالحيين40.2تنفيا  حو 

تلثالاااا  وتلخااااامس، داإلضااااافا إلااااى اااااي تلمااااال 

تنفياا درجًا سنني ا وإوت ي ا، وجاا 15ِوتألعمال دعدو 

ولاى دعمال تلبنيا تألساسيا لمدااا تلمرا اا تأل

(.دلب فدتل40)

وتتناااول تلعاصاااما تإلوت ياااا تلجديااادض مااان تجمااا  

تلشااامالي، ومركاااز ل ماااؤتمرتت، " محماااد دااان زتياااد"

ومديناااا ل معاااا ض، وااااي اناااومي كامااا ، وااااي 

قااا ساانني، ومدينااا طبيااا، ومدينااا  ياضاايا، وادي

مركزياااا، وتب ااا  إجماااالي مداااااا تلحاااي تلحناااومي

دلاااب فااادتل دماااا يعااااول1.1دالعاصاااما تلجديااادض 

. م يين متر مرد 4.8

هااات، واااد شاام ل تلمرا ااا تألولااى مبنااى مج ااس 

ا تلنااوتب ومج ااس تلااوز تء، داإلضااافا إلااى تلمرا اا

مبناااى 34تألولاااى مااان تلمباااا ي تلوزت ياااا دعجماااالي 

. فدت ًا153وزت ض ع ى مدااا 29يد  

كي ااومترًت 35وتلاام تلعاصااما  هاار دخلاار داااول 

ي ماارتب  دجمياا  داياااء وجامعااات تلمدينااا ليحاااك

لاار  هاار تلنياا  دمدينااا تلقاااهرض، ويعتباار تلنهاار تألخ

.دكبر محو  دخلر في تلعالم
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ما داإلضافا إلى ذلك سيتم  د  مشاروم تلعاصا

  تإلوت يا تلجديدض دخ  سنا اديد جديد م  جمي

شاااابنات ساااانك تلحديااااد فااااي تلجمهو يااااا، كمااااا 

ساايتم  داا  مدينااا تلعاشاار ماان  ملااال ومدينااا

شااء د بيس عن طري  تلقاا  تلنهرداابي، وجاا ِ إ 

ماااااا  وولااااي دالعاصااااما تإلوت يااااا ع ااااى مدااااااا

.كي ومترًت16

وماااان تلمشااااروعات تلجااااا ي تال تهاااااء منهااااا فااااي 

شااااابنا تلاااااارق " تلعاصاااااما تإلوت ياااااا تلجديااااادض"

كي اومترًت مان اجام 650تلربيدا، وتلتي تب    حاو 

تلشاااوت م، وهاااات تلحجااام لااام تشاااهده دي " عااارض"

ا  مدينااا فااي جمهو يااا مصاار تلعرديااا، كااالك يُقاا

تلقااااااااااا  "ألول مااااااااارض فاااااااااي مصااااااااار مشاااااااااروم 

وينااااول تلخاااا  دعاااارض تلدولااااا " فاااااب  تلداااارعا

تلمصااااريا، اياااا  إل تلشاااااب  فااااي مصاااار إ شاااااء 

تلشاااامال إلااااى "خاااااوغ تلقاااااا تت  دسااااي ا ماااان 

".تلجنوب

ع اى  دا " تلقااا  فااب  تلدارعا"وسيعم  خ  

كااا ٍ مااان تلعاصاااما تإلوت ياااا تلجديااادض، دمناقاااا 

ديناا تلعين تلدخنا، وكالك دمدينا تلع مين، وم

تلدااااااو  مااااان دكتاااااودر، ومديناااااا تإلسااااانند يا؛

ممااااا ساااايؤوي إلااااى  داااا  تلعديااااد ماااان تلجهااااات 

.تلمصريا

وتلاااام تلعاصااااما تإلوت يااااا تلجدياااادض د دعااااا ماااان 

:تألاياء تلمتخصصا ددرزها

يُقااااااا  تلحااااااي تلحنااااااومي : الوددددددي الوكددددددومي▪

دالعاصااااما تإلوت يااااا تلجدياااادض ع ااااى مدااااااا 

 الف فااادتل، ويتلااامن10إجمالياااا تب ااا   حاااو 

مبناااااى إوت ي اااااا، ويلااااام مباااااا يَ تب ااااا   حاااااو34

دلاب وزت ض، ومبنى  خر ل برلمال يتد  لنحو29

 اباااااب، ومبناااااى لمؤسداااااا تلرباساااااا، ومبناااااى 

لرباسااااا مج ااااس تلااااوز تء، ومركااااز مااااؤتمرتت، 

.ومدينا معا ض
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ا داإلضااافا إلااى ماااا تت لتدااهي  اركااا تلم ااا

تلجوياااااا، ومديناااااا ذكياااااا تقااااادِّ  شاااااتى خااااادماتها 

د  إلنترو ي ااااا، ومدينااااا طبيااااا، وتجهيااااز طاااارق تخاااا

باتيااا، تلحاادتب  تلمركزيااا وتلترفيهيااا، وتلحاادتب  تلن

ى وتعتباار ااادتب  تلعاصااما ماان دكباار تلحاادتب  ع اا

 الف 5مدتوه تلعاالم؛ ايا ُ تُقاا  ع اى مداااا 

كي اااومترًت، وتخاااد  35فااادتل، ويب ااا  طولهاااا  حاااو 

داااادو ها تلنااااااق تلجغرتفااااي ل عاصااااما تإلوت يااااا 

.دالنام ، ومدل تلقاهرض وتلقاهرض تلجديدض

تلاااااام تلعاصااااااما :  ددددددي المددددددا  ناألعمددددددا ▪

قا  تلجديدض اي ا كام ًا لرجال تلمال وتألعمال يُ

فادت ًا، ويتناول 170ع ى مدااا إجمالياا تب ا  

اإلضاافا درجًا إوت ي اا وسانني ا وفناداي ا، د19من 

-ا دطااول داارف فااي إفريقياا-تأليقااو يإلااى تلباارف 

ويشااااااااااام  تلحاااااااااااي مااااااااااادت   وماااااااااااااعم، 

ياد ومدتشفى، ويق  تلحاي داين محاو ي دان زت

بنااك تلشامالي وتلجنااودي، ويلاام تلحاي مقاارًت ل 

، تلمركااازي تلمصاااري، و خااار ل بو صاااا تلمصاااريا

وك داإلضافا إلى مقرتت دخره ل عديد من تلبنا

تلمح يااااا وتلدوليااااا، ودااااالنظر إلااااى تلمخااااا  

تلعاا  ل مديناا، فقاد تاام وضا  تصاميم خااا 

إل شااااء مناقاااا خاصاااا لأعماااال لاااده هيئاااا 

تلمجتمعااااااات تلعمرت يااااااا تلجدياااااادض، وتلاااااااي 

يتلاااامن إ شاااااء  اطحااااات سااااحاب، وددرتجًااااا 

. لرجال تألعمال وتلمدتثمرين دالعاصما

ا ويلم هاات تلمشاروم مدينا: المدونة الذكية▪

ضاامن" مدينااا تلمعرفااا"كام ااا يا اا  ع يهااا 

تلمرا ااااا تألولااااى، وتشاااام  جامعااااا، ومرتكاااااز 

دحثيااااااا، ومجماااااا  ماااااادت  ، ومرتكااااااز إوت يااااااا 

ميا وصناعيا ل شباب، وجمي  تأل شاا تلع 

وتلخدمياااااا دجا اااااب سااااانن ل ا باااااا، وفنااااادق 

مااا ل وتفادين ما  مركاز ل ماؤتمرتت تلع مياا، ك

تااام تلتفااااوض ديلًاااا مااا  دكبااار تلجامعاااات فاااي

.تلعالم لبناء فروم لها دالمدينا
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 ياوض كما تلم مرتكز لأدحا  وتلع و  وتالدتنا  و

وجياا تألعمال، و يرها، وتعتمد تلمدينا ع ى تننول

تلمع ومااااات تلمتاااااو ض فااااي جمياااا  اااعاتهااااا، 

ساااوتء مااان ايااا  وسااااب  تلنقااا  دو تصاااميمات 

تلمنشااااآت، فلاااا ًا عاااان تالعتماااااو ع ااااى مصاااااو  

ا تلاااا تلمتجدوض، ومعالجا تلمياه وتستخدتمه

ا فاااي  ي تلمدااااحات تلخلااارتء دالمديناااا، فلااا ً

عااان مرتعاتهاااا لجميااا  تألدعااااو تلبيئياااا، وتحقيااا 

.مفهو  تلتنميا تلمدتدتما

وجي، كما ستلم مرتكز ومعاهد ل تاد يب تلتننولا

م دحي  تعما  ع اى ت هيا  تلشاباب، و فا  وعايه

و يفهاا وكفاءتهم دنظم تلتننولوجيا تلحديثا، وت

لصااااااااالل تلمجتماااااااا ، اياااااااا  تدااااااااهم تلماااااااادل 

.تلتننولوجيا في تلتحول  حو مجتم   امي

دهدتف  بيدا مان 7وتجد  تإلشا ض إلى د ه يوجد 

:إ شاء تلعاصما تإلوت يا تلجديدض، تتمث  في

تتداااااا  لمخت ااااااب د ااااااوتم : مدونددددددة خضددددددراء▪

تلمدااااحات تلخلااارتء، ويب ااا   صااايب تلفااارو

متاارًت 15ماان هاااه تلمدااااات تلخلاارتء تقريبًااا 

.مردعًا

تغاااااااااي تلمدينااااااااا شاااااااابنا : مدونددددددددة  كيددددددددة▪

مع وماتياااا عالمياااا، وتقاااد  جميااا  تلخااادمات 

.إلنترو ي ا

تداااااير وفااااا  محااااادوتت : مدوندددددة مسدددددتدامة▪

من % 70تالستدتما، وتدوير تلمخ فات، ويوجد 

دساااال تلمباااا ي تعمااا  وفااا  دلاااوت  تلااااااا 

.تلشمديا

مركاااااااز ل ماااااااال : مدوندددددددة المدددددددا  ناألعمدددددددا ▪

وتألعمااااااال يخااااااد  إا اااااايم تلقاااااااهرض تلنبااااااره، 

ماااان تلمدينااااا لخدمااااا هااااات % 30وتخصاااايص 

.تلقاام
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وتم تناد ف دهاا كا  دشانال ود ا: مدونة متصلة▪

وساااااب  تلنقاااا ، ماااان ااااااا تت، ودتوديدااااات 

.و يرها

مااان إجماااالي % 30: مدوندددة للسدددكال نالويدددا ▪

مدااااا تلمدينااا مخصااص ل داانن وتلحيااااض

.ل موتطنين

مدونددة  دددائق العاصددمة "إنشدداء هااات واااد تاام 

ايااا  يمااانل تلمواااا  تلجغرتفاااي لهاااا ،"الجدودددد 

ا مياازض  داابيا؛ ايااا ُ تقاا  داااالقرب ماان تلعاصااام

تإلوت يااااا تلجدياااادض، وشاااارق مدينااااا دااااد ، واااااد تاااام 

دلاااب 33.8إ شااااؤها ع اااى مداااااا إجمالياااا تب ااا  

فاااااااادتل، ويب ااااااا  اجااااااام تلدااااااانال تلمداااااااتهدف

ا م يااول  دااما، فيمااا تب اا  مدااااا تلمرا اا2.6

دلاب فادتل، إلااماا عادو2.3تلعاج ا مان تلمديناا 

.دلب وادض سننيا77.5

  وفااي سااياقٍ متصاا ، تاام إ شاااء مدينااا تلداااو

مااااان دكتاااااودر تلجدياااااادض، وذلاااااك دموجاااااب تلقاااااارت  

دلاااام دعاااا  2017لداااانا 77تلجمهااااو ي  ااااام 

ا تلمدااات لصاالل هيئاا تلمجتمعاات تلعمرت يا

دكتااااودر ومدينااااا 6تلجدياااادض كتوسااااعات لمدينااااا 

تلشااااايخ زتياااااد، كماااااا اامااااال هيئاااااا تلمجتمعاااااات 

تلعمرت ياااا تلجديااادض دعصااادت  اااارت  مج اااس تإلوت ض 

دكتودر 6دع شاء جهاز مدينا 2017لدنا 109 ام 

.  تلجديدض كجهاز منفص 

وفااااي هااااات تإلطااااا ، فقااااد تاااام تعتماااااو تلمخااااا  

تالساااااترتتيجي تلعاااااا  ل مديناااااا دموجاااااب تلقااااارت  

، وتلاااي ياانص ع ااى 2019لداانا 149تلااوزت ي  ااام 

دل تنااول ااادوو تلمدينااا محااو  تللاابعا شااامالًا،

وطريااااا  تلوتااااااات وتلااااادتبري تألوسااااااي شاااااراًا، 

 يماي وطري  تلفيو  جنودًاا، وتلاريا  تلادتبري تإلا

. ردًا
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تتصااااااالًا، تب اااااا  تلمدااااااااا تإلجماليااااااا ل مدينااااااا

دلاااااب فااااادتل، ويشاااااام  تلمخاااااا  تلعااااااا  78.5

ل مدينااااا جمياااا  تأل شاااااا وتلمرتفاااا  تلخدميااااا 

إااماااا منااااط  ساااننيا، ومرتفااا  خدمياااا، : مثااا 

اط  ودُخره صناعيا، إلى جا ب تالهتماا  دبنااء منا

.اسياايا، داإلضافا إلى تلمبا ي تلتع يمي

ن وتدااتهدف تلدولااا  قاا  وتداانين مااا يقاارب ماا

، 2052م يين  دما من تلدنال دح ول عا  8.1

واااد ااماال فااي ساابي  تنفيااا هااات تلمدااتهدف

دلاااب فااادتل تمثااا  12دتخصااايص مداااااا ااااوتلي 

: عدض مشروعات دهمها

مشاااااااروم تإلسااااااانال تالجتمااااااااعي دمناقاااااااا▪

.فدتل800تلا 

فادت ًا 350مشروم تإلسنال تلقومي دمدااا ▪

(.  وج ا دالمز)

د تضااااااي تإلساااااانال تلمميااااااز شاااااامال تلوتاااااااا ▪

 الف 3.3دمداااااا دلاااب فااادتل دعجماااالي عااادو 

ااعااااا شااااا رض 298ااعااااا سااااننيا منهااااا 

.دالدنال

عماا ض 171مشروم سانن مصار دعجماالي عادو ▪

. سننيا

"  ددددددائق أكتدددددوبر"إنشددددداء مدوندددددة تتصاااااالًا، تااااام 

دموجااب ااارت  مج ااس توت ض تلهيئااا دج دااته  ااام

دع شاااااء مدينااااا ااااادتب  2017/ 8/ 21دتااااا يخ 109

.  دكتودر كمدينا منفص ا

هاااات، وتقااا  تلمديناااا داااين طريااا  تلفياااو  وطريااا 

تلوتاااااات، وتب اااا  تلمدااااااا تإلجماليااااا ل مدينااااا

دلااااب كت ااااا عمرت يااااا، 18دلااااب فاااادتل منهااااا 41.8

ا، وتتنااول تلمديناااا مااان منااااط  ساااننيا، وخدميااا

.وصناعيا، وسياايا، وترفيهيا
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ع اااىمدوندددة العبدددور الجدودددد  ديلًاااا، تااام إ شااااء 

، وتاام وضاا  اجاار "تإلسااماعي يا-تلقاااهرض "طرياا  

دلاب 58.9دسا  تلمديناا، ايا  تب ا  مداااتها 

ين فاادتل، ويصاا  عاادو تلداانال تلمدااتفيدين تلااا

.م يول  دما2.9يتم تستهدتفهم إلى 

تحتاااوي تلمديناااا ع اااى منااااط  إسااانال ومنااااط  

فااا خادمات ع اى تلمداتويات تلتخاياياا تلمخت 

ل مديناااااااااا، ومنااااااااااط  ل خااااااااادمات تإلا يمياااااااااا، 

وتلصااااناعات  ياااار تلم وثااااا ل بيئااااا، ومداااااحات

خلرتء ومفتواا، ود تضٍ ز تعيا اابما، وخادمات

تجتماعياااا وترفيهياااا، ويحاااد تلمديناااا مااان تلغااارب

ا مدينا تلعباو  ومان تلجناوب مديناا تلشاروق، كما

طرياا : تقاا  ع ااى محاااو  اركااا إا يميااا و بيدااا

تإلساااااااااماعي يا، تلاريااااااااا  تلااااااااادتبري / تلقااااااااااهرض 

.د بيس/ تإلا يمي، وطري  تلقاهرض 

، "مدونددة الفيددوى الجدوددد "إنشدداء هااات، واااد تاام 

( دسااايوغ-تلقااااهرض )وتقااا  تلمديناااا ع اااى طريااا  

كي اااومتر جناااوب تلقااااهرض 100تلغرداااي ع اااى دعاااد 

وتبعااااااااد عاااااااان مدينااااااااا تلفيااااااااو  تأل  دمدااااااااافا

فاكي اااومترًت وعااان مديناااا دناااي ساااويب دمداااا15

مدينااا كي ااومترًت، وتب اا  تلمدااااا تإلجماليااا ل 40

 الف فاادتل مدااااا 5دلااب فاادتل منهااا  حااو 12.9

ا تلنت اااااااا تلعمرت ياااااااا تلحالياااااااا، وتقدقااااااام تلنت ااااااا

، تلعمرت ياااااا ل مديناااااا إلاااااى ث ثاااااا دايااااااء ساااااننيا

هياااا داإلضاااافا إلاااى تلمناقاااا تلداااياايا، وتلترفي

اقاا وتإلا يميا، وتلصناعيا، ومركز تلمديناا، ومن

ا تالمتاادتو تلجنااودي تمتاادتو تلحااي تلثالاا ، ومناقاا

تالمتاااادتو تلشاااامالي، ومناقااااا تالمتاااادتو تلغردااااي، 

فادت ًا 715)ومناقا تالمتدتو تلشراي، ومناقتي 

ي، دمناقا تالمتدتو تلشرا( فدت ًا1120ومناقا  

وتلمناقااااااااا تلصااااااااناعيا تلثا يااااااااا، وتلمناقااااااااا 

.تالستثما يا وتلحي تلرتد 
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  وتقاا،"مدونددة بدددر الجدوددد "تددم إنشدداء ديلًااا، 

عاد تلدويس ع ى دُ/ تلمدينا ع ى طري  تلقاهرض 

كي ااااااومترًت ماااااان تلقاااااااهرض، وتب اااااا  تلمدااااااااا 47

دلب 14.2دلب فدتل منها 18.5تإلجماليا ل مدينا 

 الف فااادتل 7: فااادتل كت اااا عمرت ياااا، موزعاااا ع اااى

دلاب فاادتل 2.2دلاب فادتل صاناعي، و2.2سانني، و

 الف فااااااااااادتل منااااااااااااط  خاااااااالرتء، 4خااااااااادمي، و

فاااااااادت ًا مناااااااااط  إا يميااااااااا ولوجدااااااااتيا 580و

.مخااا

وتجااد  تإلشااا ض إلااى دل عاادو تلماادل تلجدياادض فااي 

ماادل وذلااك اتاااى  هايااا عاااا  5تلقاااهرض اااد د ااا  

، ود ااااا  إجماااااالي عااااادو تلواااااادتت تلداااااننيا 2020

تلمنفااااض فاااي تلمااادل تلجديااادض دالمحافظاااا عااادو 

.2020دلب وادض سننيا اتى عا  293

هااات، واااد وصاا ل عاادو تلماادل تلجدياادض تلمقامااا 

ماادل 6إلااى 2020فااي محافظااا تلجياازض اتااى عااا  

در، دكتاااودر، دكتاااودر تلجديااادض، اااادتب  دكتاااو)جديااادض 

( تلجديااادضسااافننستلشااايخ زتياااد، تمتااادتو زتياااد، 

.دلب وادض سننيا373.6دعجمالي 

6
عااادو تلمااادل تلجديااادض دمحافظاااا تلجيااازض، 

دلب وادض سننيا اتى عاا 373.6دعجمالي 

2020.

مـــــــــــــــــــــــــــمء

جماـــــــــــــــــــــمة

5
مـــــــــــــــــــــــــــمء

جماـــــــــــــــــــــمة

عاادو تلماادل تلجدياادض دمحافظااا تلقاااهرض، 

دلااب وااادض سااننيا اتااى عااا  293دعجمااالي 

2020.
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المدددددد  الجدودددددد  نمدددددد  

الجيدد  الرابدد  فددي صددعيد

مصر 

"

ا فرصا تُعدُّ مدل تلجي  تلرتد  في تلصعيد دمثاد

ي تحوياا  اقيقااا ل تنميااا، وكا اال سااببًا  بيدًااا فاا

ما  محافظات وجاه اب اي لمنااط  جاذداا ل ساتث

ا وتلقاام تلخا ، وألول مرض شاركات تساتثما ي

خا  كبره تتنافس ل حصول ع اى ااعاا د ض وت

.إاده مدل تلصعيد

هات، واد دسهمل هااه تلمادل فاي تاوفير فار  

عماا  ومشااروعات عمرت يااا متنام ااا، فلاا ًا عاان

كو هاااااا دااااااد دكبااااار تلمشاااااروعات تلتاااااي ساااااتعيد 

منااط  ل صعيد  ياوته تلحقيقيا، وتجع اه دكبار تل

تلجاذدااااااا ل سااااااتثما ؛  ظاااااارًت ل مااااااوت و تلبشااااااريا

.يدوتلثروتت تلابيعيا تلتي يتمت  دها تلصع

بة بمنطمة  ضد" ناصر الجدود "مدونة وتعتبر 

، إاااااده ماااادل تلجياااا  تلرتداااا ، أ دددديوج ال ربيددددة

وتألولاااى فاااي صاااعيد مصااار، وااااد دولااال تلقيااااوض 

شااء تلدياسيا توجيهات ددرعا تال تهاء من إ 

.تلمدينا، وطراها ل تنفيا
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هااات، وسااوف تُدااهم تلمدينااا فااي ااا  مشاان ت

غ، تإلسنال وتوفير فر  عم  دمحافظا دسايو

ض فل ًا عان جااب مزياد مان تالساتثما تت تلجدياد

ما فاي تلتي تداهم فاي تحقيا  تلتنمياا تلمداتدت

محافظات تلصعيد، واد جاءت تلمدينا تلجديادض

" جمااال عبااد تلناصاار"تحماا  تساام تلاازعيم تلرتااا  

. تخ يدًت لاكرته

ا وتلجااادير دالااااكر دل تلمداااااا تإلجمالياااا لمدينااا

 الف فااادتل؛ وتبعاااد تلمدينااااا 6 اصااار تب ااا   حااااو 

كي اااااااومترًت مااااااان مديناااااااا دسااااااايوغ، 14مداااااااافا 

كي ومترتت من ماا  دسايوغ، ومان تلمتواا 4و

دلاب  داما، كمااا 345دل تداتوعب تلمديناا  حاو 

يااااتم تنفيااااا تلمرا ااااا تألولااااى ماااان تلمدينااااا ع ااااى

عما ض إسنال 66دلب فدتل لتشم  1.6مدااا 

.تجتماعي

هااااات، ويب اااا  اجاااام تالسااااتثما تت دالمدينااااا  حااااو

ي م ياااا تت جنياااه، داإلضاااافا إلاااى مب ااا  م ياااا 3.5

جنيااااه وعمًااااا ل مرتفاااا ، وتلمشااااروعات تلخدميااااا 

ا دالمدينااااا، وتتمثاااا  دهاااام تلمشااااروعات تلتنموياااا

:في تآلتي" مدينا  اصر"وتلخدميا في 

ااعاااااا د ض ساااااننيا 685تخصااااايص عااااادو ▪

متميااااازض دمديناااااا  اصااااار دمناقاااااا تلهلااااابا 

متار مردا  500تلغرديا، دمدااات تترتو  داين 

" فااي ت، وعمااا تت"إلااى دلااب متاار مرداا  إلاامااا 

ماان خاا ل ارعااا ع نيااا يااتم إجرتؤهااا دالتعاااول

ماااا  هيئااااا تلمجتمعااااات تلعمرت يااااا تلجدياااادض 

طبقًاااااا ل شاااااترتطات وتلموتصااااافات تلاااااوت وض 

.دنرتسا تلشروغ

تخصاايص مجموعااا ماان تأل تضااي السااتنمال▪

ول مشروعات تإلسنال تالجتماعي، وتلاي يتن

دلااااب وااااادض 1.6عمااااا ض، تلاااام  حااااو 66ماااان 

سااننيا، واااد تاام تال تهاااء ماان تلمشااروم فااي

.2019يو يو 

فاادت ًا إل شاااء مدينااا 140تخصاايص مدااااا ▪

. ياضيا دوليمبيا
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 الف متاار مرداا  دموااا  10تخصاايص مدااااا ▪

ا مان ابا  هيئا" مدينا  اصر"مدااا تأل ض دا 

تلمجتمعااااااات تلعمرت يااااااا تلجدياااااادض إل شاااااااء 

.كاتد تبيا لأاباغ تأل ثوذكس

تنفياااا تلاريااا  تلمااازووف تلااااي يقاااا  هلااابا▪

كي ااومترًت، وتلاااي 22.6دساايوغ تلغرديااا داااول 

، يختااارقُ تلاااا يس صاااخريا شاااديدض تلوعاااو ض

ليااااارد  مديناااااا دسااااايوغ دعااااادو مااااان تلاااااارق 

دساااايوغ / طرياااا  تلقاااااهرض : تإلا يميااااا ددرزهااااا

ا تلصااحرتوي تلغردااي، وتلارياا  تلاادتبري لمديناا

دسااااااااااااايوغ، ويتلااااااااااااامن ديلًاااااااااااااا إااماااااااااااااا

داااااااااولو  ناااااااااكااااااااودري ع ااااااااوي دمناقااااااااا 

.  كي ومتر1.8

تخصااايص مجموعاااا مااان تلمنااااط  لتشااام  ▪

مناقااااااا مشااااااروعات تلخاااااادمات تلتع يميااااااا 

وتلترفيهياااااا وتلدينياااااا وتلصاااااحيا، ومناقاااااا

ا، صااناعيا تلاام صااناعات صااغيرض ومتوسااا

ومناقااااااا تلخاااااادمات تلتجا يااااااا وتلحنوميااااااا، 

وخااااادمات إوت ياااااا، ومناقاااااا مرتكاااااز تداااااوق، 

ا ومناقااا لوجدااتيا، وتاام تخصاايص مداااا

. فدت ًا إل شاء مدينا طبيا37

ا مديناااا"وتتمثاااا  تألهميااااا تالاتصاااااويا إل شاااااء 

:دعد ا  مشن ت تإلسنال، في تآلتي"  اصر

إااااااادت  تنميااااااا اقيقيااااااا عمرت يااااااا، ز تعيااااااا، ▪

.تاتصاويا، سياايا ع ى د ض تلمحافظا

خف  دساعا  تلعقاا تت وتلواادتت تلداننيا،▪

إضاااافا إلاااى تلمدااااهما فاااي وعااام تلمنااااط  

تلصااناعيا، وإيجاااو مدااااات دكباار ل صااناعات

.تلمتنوعا
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تلحفااااا  ع ااااى تلراعااااا تلز تعيااااا وتلحااااد ماااان ▪

.تلعشوتبيات

" توصدكي الجدودد "إنشداء مدوندة هات، وااد تام 

ناوب جتوشنىوتلتي تق  شمال شرق منخف  

عنااااد " ددااااو ساااامب / دسااااوتل "تلارياااا  تإلا يمااااي 

كي اااومترًت مااان مديناااا 60وع اااى دعاااد 210تلني اااو 

اتهاددااو ساامب  تلدااياايا تلجدياادض، وتب اا  مدااا

 الف فاااادتل؛ وتقااااو  تلدولااااا دت هياااا  تلمدينااااا 3

دلااااب  دااااما، وتااااوفير 80تلجدياااادض السااااتيعاب 

.  دلاب فرصا عام 44اوتلي 

اء في هات تلدياق، فقد ارصل تلدولاا ع اى إ شا

ا تلمديناااا لتتنامااا  مااا  تلقاااره تلريفياااا تلمحياااا

وتلاااام تلمدينااااا عاااادوًت ماااان توشاااانىدمشااااروم 

: تلمشاااااروعات تالساااااتثما يا وتلخدمياااااا، ددرزهاااااا

ت مناط  تلخدمات، وتخصيص مناط  ل صاناعا

اا تلخفيفاااا، ودُخاااره ل تصاااني  تلز تعاااي، وتأل شااا

ض تلترفيهياااا، وتقاااو  تلدولاااا خااا ل تآلو اااا تألخيااار

دتنفيااااا تلمرا ااااا تألولااااى وتلعاج ااااا ماااان دعمااااال 

نيا تإل شاءتت دوتا  دناء وتجهيز دلب وادض سان

غال دلب  دما دتن فاا إجمالياا د 17الستيعاب 

ت م يااول جنيااه، داإلضااافا إلااى مرتكااز تلخاادما500

تلتاااااااي يُجاااااااره تال تهااااااااء مااااااان تجهيزهاااااااا خااااااا ل

.  2021عا  

 تهااء وتتمث  تلمشروعات تلتي اامل تلدولا داال

فاااي تلمديناااا فاااي 2020مااان تنفيااااها اتاااى يو ياااو 

:تآلتي

عما ض إسنال متوس  دعجمالي 51تنفيا عدو ▪

.وادض612

ااعا د ض و   ارفياا دمداااات 29عدو ▪

متااااار 500متااااار مردااااا  إلاااااى 300تتااااارتو  مااااان 

.مرد 
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: فااادت ًا19.1تنفياااا مناقاااا صاااناعيا دمداااااا ▪

ااعاااااا د ض ل صااااااناعات 36تشااااام  عاااااادو 

تلصاااغيرض وتلمتنوعاااا دمداااااات تتااارتو  مااان

.متر مرد 650متر مرد  إلى 500

كي اومترًت 11تنفيا شابنا ميااه تلشارب دااول ▪

، داإلضااااافا إلااااى (م  يمتاااار600-100دااااااا  )

 الف متر منعب 10تنفيا محاا مياه داااا 

دلاب متار منعاب فاي 75في تليو  مان إجماالي 

.تليو 

دلااب متاار منعااب 75تنفيااا م خااا مياااه طااااا ▪

 الف متااااار 10و( دعماااااال مد ياااااا)فاااااي تلياااااو  

(.دعمال كهرومينا ينيا)منعب في تليو  

لنهرداااء تنفيااا تلتغايااا تلنهردابيااا ل مدينااا دا▪

، وتنفيااااا (2)توشاااانىماااان محاااااا محااااوالت 

تلمااااااوزم تلااااااربيس، وتنفيااااااا شاااااابنا تلجهااااااد 

تلمتوساااااااا  وتلماااااااانخف  داااااااااول اااااااااوتلي

ماااااوزم فرعاااااي 2كي اااااومترًت، وتنفياااااا عااااادو 142

.لتغايا تلمحاات

ل تنفياا طارق تلمرا ااا تلعاج اا دعجماالي دطااوت▪

.كي ومترًت23

ز تعااااااا تلماااااادخ  تلااااااربيس ودعاااااا  تلااااااارق ▪

وتلموتاااااا  لمنااااااط  تإلسااااانال تلمتوسااااا ، 

.وتنفيا دعمال تلحفر لزو  مصد تلريا 

  وتلتااي تقاا،"مدونددة غددرل قنددا الجدوددد "إنشدداء 

 ااااارب تلنيااااا  دمحافظاااااا اناااااا، وتنتماااااي لهيئاااااا 

تلمجتمعاااات تلعمرت ياااا تلجديااادض تلتادعاااا لاااوزت ض

تإلساااانال وتلمرتفاااا  وتلمجتمعااااات تلعمرت يااااا، 

 الف 9وتب اا  تلمدااااا تإلجماليااا ل مدينااا  حااو 

كي اومترتت جناوب مديناا 5فدتل، وتق  ع ى دُعاد 

.كي ومترًت جنوب مدينا  ج  اماوي45انا، و
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تتدااااااااًا، ياااااا تي تصااااااميم تلمدينااااااا السااااااتيعاب

دلااااب  دااااما، ويُجااااره تلعماااا  ع ااااى تنفيااااا 550

دلاب 1.4تلمرا ا تألولى من تلمدينا ع ى مداااا 

عمااااا ض إسنااااااال تجتماعاااااااي، 136فاااادتل لتشاااام  

عمااا ض ساانن مصاار، داإلضااافا إلااى مناااط  30و

خدمات دُخره، ودعمال تلمرتفا  وتلاارق ل مرا اا 

كمااااا تعماااا  تلدولااااا ع ااااى تال تهاااااء ماااان . تألولااااى

:دعمال تلبنيا تألساسيا، وتلتي تشم 

تنفياااا شااابنات صااارف صاااحي، وميااااه شااارب،▪

وطاااااارق ضاااااامن تلمرا ااااااا تألولااااااى دالمدينااااااا 

.دلب فدتل1.4دمدااا 

 الف واادض دالمبااو ض تلرباسايا3.3تنفيا  حاو ▪

ماااانخف  تلاااادخ ، " ساااانن لناااا  تلمصااااريين"

وااادض 720داإلضااافا إلااى تال تهاااء ماان تنفيااا 

.سننيا

دلااااب وااااادض سااااننيا ضاااامن 2.5تنفيااااا  حااااو ▪

ا، كماا تلمباو ض دمتوس   دبا تنفياا متقدما

ا تت تم إط ق تلتيا  تلنهرداابي دمناقاا تلعما

.  تلدننيا

ا تنفيااا دعمااال تلخاا  تلناااا  ل مياااه، وتلمرا اا▪

تألولااااى ماااان م خااااا تلمياااااه ومحاااااا تلتنقيااااا 

.دالمدينا

داإلضااااافا إلااااى ذلااااك، فااااعل اجاااام تالسااااتثما تت 

م ياااا تت جنياااه، ايااا ُ تااا تي 3دالمديناااا تجااااوز تلاااا 

ا ع ااى تالسااتثما تت فااي مشااروعات تلبنيااا تلتحتياا

 د  هااااااااه تالساااااااتثما تت، وذلاااااااك فاااااااي إطاااااااا  

فاا؛ ار  تلدولا ع اى تنفياا تلمشاروعات تلمخت 

عيد، لتحقيااا  تلتنمياااا تلمداااتهدفا ألدنااااء تلصااا

وتااااوفير فاااار  تلعماااا  وسااااب  تلحياااااض تلنريمااااا 

.ل موتطنين
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عااا وض ع اااى ذلاااك، تقاااو  تلدولاااا دتنفياااا محااااا

وتلخاا  ميجاااوتت40تلنهرداااء تلمتنق ااا داااااا 

:تلهوتبي تلخا  دها، داإلضافا إلى

تنفياااا كااااد ت جهاااد متوسااا  دااااول ااااوتلي▪

ل كي ااومترًت، وكاااد ت جهااد ماانخف  داااو115

.كي ومترًت37اوتلي 

تركياااب دعمااادض إ اااا ض داااالارق تلربيداااا، وفاااي▪

" سااااانن لنااااا  تلمصاااااريين" اااااااق مناقتاااااي 

".سنن مصر"و

لوااااا توزيااا  جهاااد مااانخف ، 14تركياااب عااادو ▪

م دكشاك كهرداء، وجا ِ تلعما  ع اى تصامي6و

.شبنات تالتصاالت تلاكيا وتخ  تلمدينا

مديناااا "هاااات وااااد تااام تلبااادء فاااي دعماااال إ شااااء 

دموجاب تلقارت  تلجمهاو ي  اام " تلفشن تلجديادض

دلاااااب 18دمداااااااا تب ااااا   حاااااو 2018لدااااانا 247

تل دساو/ فدتل، وتق  تلمدينا ع ى طري  تلقاهرض 

تلصاااحرتوي تلغرداااي، وتبعاااد عااان مديناااا تلفشااان 

كي اااااومترًت، وتااااام تلتخااااااي  21تلقابماااااا ااااااوتلي 

إل شاااااااااابها الساااااااااتيعاب تلنثافاااااااااا تلدااااااااانا يا 

دمحافظااااااااا دنااااااااي سااااااااويب، وماااااااان تلمقاااااااار  دل 

دلااب 570تدااتوعب تلمدينااا اتااى تكتمالهااا  حااو 

.  دما

وفاااي إطاااا  ذلاااك، فاااعل تلمخاااا  تلعاااا  لمديناااا 

تلفشااااان تلجديااااادض يشااااام  منااااااط  تإلسااااانال 

ل إسااانا: تالجتمااااعي دمداااتويات مخت فاااا منهاااا

تجتماااااعي متميااااز، وإساااانال متوساااا ، وإساااانال 

فااااخر، ومنااااط  خااادمات ع اااى مداااتوه تألايااااء 

وتلمجااااو تت وع اااى مداااتوه تلمديناااا، داإلضاااافا

إلااااااى مناااااااط  تلخاااااادمات تإلا يميااااااا، ومناااااااط  

.صناعيا، ومشروعات تستثما يا
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ن وجاادير دالاااكر دل تلمرا ااا تألولااى لمدينااا تلفشاا

فدت ًا، وتشتم 180تلجديدض تب   مدااتها  حو 

تلمرا ااااااا ع ااااااى مناااااااط  سااااااننيا دمدااااااتويات 

مخت فااا، واااا  د تضٍ ممياازض، و ماااذف عمااا تت 

ممياازض، داإلضااافا إلااى مناااط  إاامااا مشااروعات 

تأل شاا تلخدميا، واد  جحال تلدولاا مان خا ل

" جهاااااااز ماااااادينتي م ااااااوي وتلفشاااااان تلجدياااااادتين"

تال تهااااء مااان شااابنا تلصااارف لمواااا  تلعماااا تت 

ل دلااب متاار دندااب تنفيااا وصاا 1.5داااول اااوتلي 

ه ، ويقاااو  تلجهااااز دتنفياااا شااابنا تلمياااا%80إلاااى 

دااه لموااا  تلعمااا تت، واااد د غاال  داابا تلتنفيااا

%. 60اوتلي 

إاااده ماادل " ملددوي الجدوددد "هااات، وتُعاادُّ مدينااا 

نهاا تلجي  تلرتد ، وتب   مدااا تلمرا ا تألولاى م

ج اا فدت ًا، دينما تمثا  مداااا تلمرا اا تلعا880

ا فااادت ًا، فيماااا تب ااا  تلمداااااا تإلجماليااا91منهاااا 

دلاااب فااادت ًا، وتُعتبااار مديناااا م اااوي18.4ل مديناااا 

تلجدياااااادض تمتاااااادتوًت لمدينااااااا م ااااااوي تألساساااااايا 

دمحافظاااااا تلمنياااااا، وتااااام إ شااااااء مديناااااا م اااااوي 

ن تلجديادض؛ دهاادف تخفيااب تالزواااا  وتلتنااد  عاا

. مدينا م وي تألساسيا

في إطا  ذلك، فعل تلمخا  تلعا  لمدينا م وي

تلجدياااادض يشااااتم  ع ااااى جمياااا  د ااااوتم تإلساااانال 

، وتلخاادمات، ومناااط  صااناعيا، ودُخااره لوجدااتيا

ومناااط  مفتواااا ومتنزهااات وممشااى ساايااي، 

وماااان تلمقاااار  دل تدتوعااااااااااب تلمدينااااااااا اوتلااااااااي 

دلااب  دااما، واااد ااماال تلدولااا دتخصاايص850

ااعتااااي د ض إلااماااااا محااااااا وااااااوو، وتنفياااااا 

نااء تلخدمات تألخره تلخاصا دالمرا ا تلعاج ا كب

مد سااااا، وسااااوق تجا يااااا، ووااااادض صااااحيا، كمااااا 

اامااااااال تلدولاااااااا دتن ياااااااب تلشاااااااركا تلمصاااااااريا 

ا ل تصااااااالت ل قياااااا  د عماااااال تخااااااي  وتنفيااااا

شااابنات تالتصااااالت عااان طريااا  جهااااز تلمديناااا؛ 

.ارصًا ع ى توتفر جمي  تلخدمات دها
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اااااه داإلضافا إلاى ذلاك، فاعل إجماالي ماااا تااام إ فاا

م ياااول جنياااه، 590دمديناااا م اااوي تلجديااادض د ااا  

وااادض سااننيا، 1024اياا ُ ااماال تلدولااا دتنفيااا 

مبااالٍ خدميااا 4ويُجااره خاا ل تآلو ااا تألخياارض طاار  

.ضمن دعمال تلمرا ا تألولى دالمدينا

، "د مدوندة بندي  دوو  الجدود"إنشداء تم ديلًاا 

643وذلك طبقًا لقرت   بيس مج س تلوز تء  ام 

وتلمعااادل داااالقرت  تلجمهاااو ي  اااااام 1986لدااانا 

ن ، وتق  تلمدينا ع ى تلنيا  ماا داي2016لدنا 161

و ماادينتي تلقاااهرض وتلمنيااا وتبعااد عاان تلقاااهرض  حاا

 مديناا كي ومترًت، وتب   تلمدااا تإلجمالياا ل124

دلاااااب فااااادتل، وتب ااااا  مداااااااا تلنت اااااا 25.1 حاااااو 

دلب فدتل مقدما إلاى 13تلعمرت يا تلحاليا  حو 

.مناط  سننيا، وصناعيا، وخدميا

افظااا تتصااالًا، تاام إ شاااء ماادينتين جدياادتين دمح

أخمدديم الجدوددد  ن ددو اا : دنااي سااويب وهمااا

، وذلاك دموجاب اارت   بايس تلاوز تء  اام الجدود 

، تلااااااااي  اااااااص ع اااااااى إعااااااااوض 2015لدااااااانا 1623

 الف فااادتل، فلااا ًا عااان 9.9تخصااايص مداااااا 

دلااب فاادت ًا ماان تأل تضااي 295مدااااا تب اا   حااو 

ا تلمم وكااااا ل دولااااا م نيااااا خاصااااا لصااااالل هيئاااا

ي تلمجتمعات تلعمرت يا تلجديدض الستخدتمها فا

مديناااااا )إااماااااا مجتمعاااااين عمااااارت يين جديااااادين 

(.مدينا سوهاف تلجديدض)، (دخميم تلجديدض

اف وتُعاادُّ مدينااا دخماايم تلجدياادض دمحافظااا سااوه

يا  من مدل تلجي  تلثال ، وتق  في شرق  هر تلن

ي جنوب شرق مديناا دخمايم، ويمار دهاا جنودًاا وتو

، ويحاااادها ماااان تلشاااامال تلغردااااي وتوي تألاااااايوض

وويااار ماااا ي جااارجس ويبعاااد تلحاااد تلغرداااي تلنزيااازض

كي اومتر عان 2تألوس  وتلجنودي ل مدينا ااوتلي 

ويقتااااارب تلحاااااد تلغرداااااي تلشااااامالي ،  هااااار تلنيااااا 

.دمدافا كي ومتر من تلنهر
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ديلًااااااااا، تاااااااام تنفيااااااااا شاااااااابنات مياااااااااه داااااااااول

ول د ا  كي ومترًت، وتم تنفيا شابنات  ي داا44.5

اجا  كي ومترًت، كما تم تنفياا منظوماا اا  ع33.5

  ل صارف تلصاحي ل مرا اا تألولاى شاام ا مناااط

ل تلخدمات وتإلسنال واا  تأل تضي، ويب   طو

كي ومترًت، فاي38شبنا تلصرف تلصحي دالمدينا 

كي ااومتر 200اااين تمتااد شاابنا تلنهرداااء داااول 

م ديلًااا داإلضااافا إلااى شاابنا تلنهرداااء، تاا. تقريبًااا

دلااب خاا ، كمااا 12تنفيااا شاابنات تتصاااالت دعاادو 

. تااام ز تعاااا تلمااادخ  تلشااامالي تلغرداااي داألشاااجا 

.ديناتلمناقا تلصناعيا دالمترفي فل ًا عن 

وتلاااام تلمدينااااا تلعديااااد ماااان مبااااا ي تلخاااادمات 

م عااااب  ياضااااي، 2مد سااااا، 2: تلمنفاااااض، ومنهااااا

دساااااوتق 3الاااااا ا طفااااا ، 2واااااادض صاااااحيا، 2

اء، تجا يااا، مبنااى دريااد، مبنااى شاارطا، مبنااى إطفاا

.مخبز، مبنى وادض إسعاف

دمواعهاامدوندة  دو اا الجدودد  هات، وتتمياز 

ا تالساااااااترتتيجي؛ ايااااااا  تعتبااااااار تلبوتداااااااا تلغرديااااااا

لمحافظاااا ساااوهاف، وتعتبااار تلمديناااا فاااي ا اااب

تلمخااا  تالسااترتتيجي ل محافظااا ساااعد ع ااى

وهاف ذلك شبنا تلارق تلتاي  داتهاا دمديناا سا

كي ااومترتت ودماااا  8.3تأل  دارياا  يب اا  طولااه 

سوهاااااااف تلدولاااااي داريااااااا  يب ااااا  طولاااااه  حااااااو

كي اااااومترتت وتلاريااااا  تلماااااا  دماااااا  تلمديناااااا 7.5

كي اااااومترًت اتاااااى تلاريااااا  تلصاااااحرتوي 14دااااااول 

.دسوتل–تلغردي تلقاهرض 

 الف واااااادض ساااااننيا 8.3وااااااد تااااام تنفياااااا  حاااااو 

-ر ااا-اااومي )دالمدينااا دمخت ااب د ااوتم تإلساانال 

دخااااا ف تلمشاااااروعات تالساااااتثما يا ( تجتمااااااعي

يناا تلمدترفيا ، واد تم (تستثما ي-ار –اومي )

دشاااااان  متناماااااا  وشااااااام  السااااااتقبال ددناااااااء 

.تلمحافظا
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المددددددد  الجدوددددددد  نمددددددد  

ق الجي  الراب  في المنداط

السا لية 

"

تدااعى مصاار جاهاادض لتحرياار سااوتا  تلدولااا ماان 

ا ، خ ل دناء مادل تلجيا  تلرتدا  فاي ت اك تلداوت

وذلااك دهاادف كداار مركزيااا تلقاااهرض، عاان طرياا  

إااماااا مااادل جديااادض تداااتوعب طاااااات دشاااريا 

وهيئات انوميا وخاصاا، وهاو ماا يمنان تعتباا ه

إعااااااااااااوض لتشاااااااااااني  تلخا طاااااااااااا تالاتصااااااااااااويا، 

وتلدياسااااايا، وتلثقافياااااا، دماااااا يخاااااد  تلاماااااو  

.تلمصري لبناء تلجمهو يا تلجديدض

غ ل هااات داإلضااافا إلااى تنفيااا  ؤيااا تلدولااا الساات

تلموتااااا  تلمتمياااازض ل ماااادل ع ااااى ساااااا  تلبحاااار 

تلمتوساااا  وتلبحاااار تألاماااار، وتنميااااا تلشااااوتط  

ل ساااتفاوض مااان موتاعهاااا تلفريااادض فاااي تحقيااا 

صااوي تلتنميا تلمتنام اا، وتاوفير تألساا  تالات

ريا؛ تلمتنوم تلاي طالما ا مل داه تلقيااوض تلمصا

فقااد سااعل تلدولااا لبناااء جياا  جديااد ماان تلماادل 

اا  تلجديدض وتلمرتكز تلحلريا تإلا يميا ع ى س

شداء عال إنتلبحر تلمتوس  وتلتي دددت داإلع ل 

.2018في ما   مدونة العلميال الجدود 
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وااااااد جااااااء تالختياااااا  تلمتااااا  ي لمواااااا  تلع ماااااين 

تلجديااااادض وفقًاااااا لقردهاااااا مااااان منااااااط  تلتنمياااااا 

تلجدياااادض تلوتعاااادض، وتب اااا  تلمدااااااا تإلجماليااااا 

دلاااااااب فااااااادتل 49لمديناااااااا تلع ماااااااين تلجديااااااادض 

. م يول  دما1.6لتدتوعب 

ا نتمعدددم مدونددة العلمدديال الجدوددد ، أ ددد النمددا 

عالمي دا، الوضاروة، نممصددًا  ديا ي ا نامافي دا

، وتشااااهد  داااابا نإ دددددن مددددد  الجيدددد  الرابدددد 

مشااااروعات  ياااار مداااابواا، فالمدينااااا سااااتغير 

خريااااا تلدااااا  تلشااامالي د كم اااه وتلمفهاااو  

تلااااي د شااا  ع اااى دساساااه، فهاااي ساااوف تناااول 

مدينااااا سااااننيا تدااااتقاب تلمااااوتطنين طااااوتل

تلعااااا ، ولاااايس فصاااا  تلصاااايب فقاااا  كمااااا هااااو 

معتااااو، وتتناااول تلمرا اااا تألولاااى مااان ااااااعين 

: الف فدتل، عبا ض عن8دساسيين دمدااا  حو 

ااااااااام ساااااااا ي، ويشاااااام  ااااااااام تلمركااااااز ▪

تلدااااااااايااي تلعاااااااااالمي، وتلقااااااااااام تألثاااااااااري، 

.وتلحلري

اليا تإلجم" تلع مين تلجديدض"تب   مدااا مدينا 

ف دلب فدتل، ويب   عدو تلدنال تلمداتهد48.1

م ياااول  داااما، وتقااا  تلمديناااا دالدااااا 2 حاااو 

طرياا  128إلااى تلني ااو 106تلشاامالي ماان تلني ااو 

 مااارو ، واااد تاام تخصاايص مب اا–تإلساانند يا 

:م يا تت جنيه؛ ل بدء في تنفيا تآلتي3

رب تلمرا ا تألولى من محاا تح يا مياه تلش▪

.دلب متر منعب في تليو 100داااا 

/ إساااااااانند يا )تاااااااااوير تلارياااااااا  تلداااااااااا ي ▪

اتااى تقاطعااه ماا  93ماان تلني ااومتر ( مااارو 

تلع مياااااااان دقيمااااااااا / طرياااا  وتوي تلنااااارول 

.م يول جنيه320

إ هااااااء دعماااااال تلاااااارق تلربيداااااا وتلبحيااااارتت ▪

.تلشاطئيا

ها تااااوير مديناااا تلع ماااين تلقابماااا وتلااامين▪

.ضمن تلتخاي  تلعا 
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وتلجااااادير دالااااااكر، د اااااه تااااام تال تهااااااء مااااان تنفياااااا

-تلممشاى تلدايااي -سانن مصار )وادض 1080

، وجاااا ِ تنفياااا  حااااو(محااااا تح ياااا ميااااه تلشااارب

،  دلب وادض إسنال متنوم متمياز، ومتوسا 28.7

درجًااا شاااطئ ا، وجامعااا 18وتلمناقااا تلترفيهيااا، 

تلع ماااااااااين تلدولياااااااااا ل ع اااااااااو  وتلتننولوجياااااااااا، 

ا، وتألكاويمياااااااا تلبحرياااااااا ل ع اااااااو  وتلتننولوجيااااااا

.تثياومناقا وس  تلمدينا، وكالك تلمدينا تلتر

دلاب 25ومن تلمقر  دل تحتاوي تلمديناا ع اى  حاو 

 رفاااا فندايااااا، ول مدينااااا وتجهاااا متمياااازض ع ااااى 

تلبحاااااار تلمتوساااااا  تمتااااااد لمدااااااافا دكثاااااار ماااااان

توتفقا كي ومترًت، وتتمث  في دل تنول مدينا م14

ا، ديئي ااااااا، وتاباااااا  دفلاااااا  تلمما سااااااات تلبيئياااااا

  وتداااهم فاااي تحقيااا  تلتنمياااا تالاتصااااويا، مااا

تاااااوفير فااااار  تلعمااااا  وتحقيااااا  جاااااووض تلحيااااااض 

.لدنا ها

كماااااا تمثااااا   موذج اااااا جديااااادًت ل مااااادل تلدااااااا يا 

ر تلمصااااريا تلتااااي تحقاااا  تنميااااا متنام ااااا وتااااوف

.دساسًا تاتصاويًا متنوعًا

ول وتجااد  تإلشااا ض إلااى دل مدينااا تلع مااين تُعاادُّ د

داااد ، و"تلااارتز تلرتداا "ماان " صااديقا ل بيئااا"مدينااا 

دهم مخرجاات مشاروم تخااي  وتنمياا تلدااا  

ا تلشامالي تلغردااي، تلاااي يهاادف إلااى تسااتيعاب ماا

يقااااارب مااااان م ياااااول ماااااوتطن، دهااااادف تخفياااااب 

، تللااغ  ع ااى تلمحافظااات تلمنتظااا دالداانال

م ، اياا  تاا"إوت ض تلدولاا"ويوجاد دهااا مقار صاايفي لااا 

دنااااااء منشااااااآت مصاااااامما الستلااااااافا دعاااااا  

قااا تالجتماعااات تلرباساايا، و باسااا تلحنومااا، ووف

ل مخااااا  ستصاااابل مدينااااا تلع مااااين تلجدياااادض

؛ اياا  مقاارًت صاايفيًا ل رباسااا وتلحنومااا تلمصااريا

تم إ شاء مقرتت  باسيا ودخاره لرباساا مج اس

.تلوز تء
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ي هاااات وي قاااى تلجا اااب تلثقاااافي تهتمامًاااا كبيااارًت فااا

مديناااا تلع ماااين تلجديااادض، ودع نااال تلدولاااا عااان 

باااا تودماااا لمنت"إ شااااء منتباااا عالمياااا ساااتنول 

رت يااا اياا  تقااو  هيئااا تلتنميااا تلعم" تإلساانند يا

وضا  تلتي تشرف ع ى مدينا تلع مين تلجديدض، د

ماين، مخا  تفصي ي كاما  إل شااء منتباا تلع 

ومن تلمقر  دل تشم  وت  دودرت، ومدراًا، ومرتكاز

ياايًا ترت ، ومتحفًا، وو   إددتم، ثام مخااًاا تنف

يتلاااامن تلمدااااااا وإجمااااالي تلتن فااااا وتلااااارتز

تلمعماااااااا ي وجااااااادول مرتاااااااا  تلتنفياااااااا، وذلاااااااك 

.دالتندي  م  تلجهات تلمعنيا كافا

نطمدة تعمير م"مشرنإل في سياقٍ متص ، يٌعدُّ 

مااااان تلمشاااااروعات تلعم ااااااا "جبددددد  الج لدددددة

تلجديااادض تلتاااي تلااااف إلاااى اابماااا تلمشاااروعات 

ندة إنشداء مدوتلقوميا تلداا يا، وتلاي يشام  

" جامعددة الملددد عبددد ه"الج لددة العالميددة، ن

، ووسنمنتجعًا  ديا ي ا ومطد  علدى خلديج السد

، "رت ااتلزعف-تلعين تلداخنا "داإلضافا إلى طري  

.تلاي يقتا  جب  تلج لا

هاا واد وا  تختيا  تلدولا ع ى هاه تلمناقا كو 

تخ يااا تُعاادُّ ماان دكثاار تلمناااط  جااادًا ل داايااا تلد

وتلخا جيااااا، ويرجاااا  ذلااااك إلااااى ت تفااااام مدااااتوه 

تلمديناااا عااان ساااال تلبحااار مماااا يمنحهاااا ميااازض 

مناخياااااا تتمثااااا  فاااااي ت خفااااااض و جاااااا تلحااااارت ض

، و جات مئويا مقا  ا دالمناط  تلمجاو ض لهاا10

 اا فل ًا عن تمتعهاا دالشاوتط  تلدااارض تلما

ع ى سااا  تلبحار تألامار، كماا دل مواا  تلمديناا

دع اااااى تلهلااااابا تلجب ياااااا داااااين تلعاااااين تلداااااخنا

ا عن وتلزعفرت ا يمنحها ميزض إضافيا دخره، فل ً

مواعها تلمتميز من ماا  تلقاهرض تلدولي؛ ايا ُ

كي اااااااااومتًرت فقااااااااا ، 170تبعاااااااااد عناااااااااه دمقااااااااادت  

.  كي ومترًت عن ميناء تلدخنا50و
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ناا وفي هات تإلطا ، اامل تلدولا دالتخاي  لمدي

ديااد تلج لااا ألل تصاابل مدينااا عالميااا، تلاام تلع

:من تلمناط  تلحيويا لقاطنيها، ومن ددرزها

 اااى ، وتلتاااي تُقاااا  دعمدوندددة الج لدددة العالميدددة▪

داخنا هلبا تلج لا، وتلتي تق  دين تلعاين تل

متااار فاااوق 700وتلزعفرت اااا ع اااى ت تفاااام يب ااا  

مدااتوه سااال تلبحاار، ع ااى مدااااا إجماليااا

دلاااااب فااااادتل، وتحتاااااوي تلمديناااااا 17تُقااااادق  داااااا 

م تلعالميا ع ى مدينا طبياا عالمياا، كماا تلا

اضيا دول اريا دوليمبيا إلااما تلفعّاليات تلري

ن ل دولا، داإلضافا إلى تخصيص مجموعاا ما

، تلمدااااااات لأ اااارتض تلدااااننيا تلدااااياايا

.ودخره لمحدووي تلدخ ، ومناط  خدميا

ماان ، يُقااا  دااالقربمنتجدد  الج لددة السدديا ي▪

تلعااااين تلدااااخنا ليااااا  ع ااااى شاااااط  خ اااايج 

ع اااى "  د  دداااو تلاااد ف"تلداااويس، ومناقاااا 

مدااااااا تب اااا  دلااااب فاااادتل، ويلاااام تلمنتجاااا  

.فنداين دادهما جب ي وتآلخر ساا ي

ياايا داد ددرز تلمعاالم تلدا: تليفرود الج لة▪

 يفريااك تلترفيهيااا دالمدينااا، كمااا يعتباار دكباار ت

موجوو في مناقا تلشارق تألوسا  وشامال 

إفريقياااا، وااااد تااام تصاااميمه وتإلشااارتف ع ياااه

دوتساااااا شااااركا فر داااايا؛ لاااارد  تلمناقااااا

رياااك تلداااياايا دالمديناااا تلابياااا، وهاااو تلت يف

.تلثال  تلاي يتم إ شاؤه في مصر

" د صدرق بدور  دعيد الجدود"تدصيال مدونة تم 

، وتعتباااار تلمدينااااا تالاتصاااااويا 2018فااااي فبرتياااار 

ا تلداا يا تلجديدض تألولى من  وعهاا فاي مناقا

شااارق اناااااض تلداااويس، وتلتااااي تحقااا  تألهاااادتف 

اقااا تلوطنيااا تالاتصاااويا وتلعمرت يااا لتنميااا من

انااااااض تلداااااويس؛ ايااااا ُ تااااام تخااااااي  تلمديناااااا 

دلب  داما ما  تكتماال 800الستيعاب دكثر من 

ا  موهاااا، كماااا يُخاااا  ل مديناااا ألل تصااابل ا قااا

.يوص  دين تإلا يم تلغردي وتإلا يم تلشرا
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تاي هات، وتعتبر إاده مادل تلجيا  تلرتدا  تلاكياا تل

صاااالت تعتمااد ع ااى تلتننولوجيااا تلحديثااا فااي تالت

اااعااااات 6وتقنيااااا تلمع ومااااات، وتتنااااول ماااان 

اط  اي ااا ساانني ا، ويب اا  طااول تلشاا12عمرت يااا، و

كي اااومترًت، فيماااا تلااام 12ع اااى تلبحااار تلمتوسااا  

، تلمدينااا مشااروعات سااياايا، وخاادمات إا يميااا

ك ومركاازًت لرجااال تألعمااال، ومدينااا دوليمبيااا، كااال

ياا  تتلاامن د ماااغ إساانال مخت فااا تناسااب جم

شااااارتبل تلمجتمااااا ، وتعمااااا  مديناااااا دو ساااااعيد 

تلجدياااادض ع ااااى تلنهااااوض داالاتصاااااو تلمصااااري، 

وإتااااا فاار  عماا  ألكباار عاادو ماان شااباب ماادل 

.تلقناض

وجاااادير دالاااااكر دل تلمدينااااا تلجدياااادض تُقااااا  ع ااااى 

خدت  دساس ومعااايير تالساتدتما تلبيئيااا، وتالساات

تألمثاااااا  ل اااااااااا تلنظيفااااااا، وكعاااااااده تلقااااااوه 

عبار تلمحركا ل نمو تالاتصااوي، وياتم تخاياهاا

.دكبر تلمناتب تالستشا يا في مصر

ندة لمدوفي هات تإلطا ، تب   تلمداااا تإلجمالياا 

دلااااب فاااادتل، وتقااااو  23.2بور ددددعيد الجدوددددد 

ا مان تلدولا داإلشرتف ع ى تنفيا تلمرا ا تلعاج ا

دفد اا، ايا ُ يجاره 205دناء تلمدينا ع ى مدااا 

 الف وااادض إساانال 4.3تال تهاااء ماان تنفيااا  حااو 

.تجتماعي شام ا دعمال تلمرتف  وتلخدمات

" المنصدددور  الجدودددد "ديلًاااا تااام إ شااااء مديناااا 

لدااانا 378طبقًاااا لقااارت   بااايس تلجمهو ياااا  اااام 

" تلمنصااااااااو ض تلجدياااااااادض"دع شاااااااااء مدينااااااااا 2017

يادض؛ وتبعيتها لهيئا تلمجتمعات تلعمرت ياا تلجد

دلااب 51وتلاامن تلقاارت  إعاااوض تخصاايص مدااااا 

اصا فدتل من تأل تضي تلمم وكا ل دولا م نيا خ

لصاااالل هيئاااا تلمجتمعاااات تلعمرت ياااا تلجديااادض؛ 

مدينااا تلمنصااو ض "إلاامااا مجتماا  عمرت ااي جديااد 

ياااماا  تاتفااا  تلقااوتت تلمداا حا دم ن" تلجدياادض

موتاااااا  عدااااانريا دمداااااااا إجمالياااااا ااااااد ها5

.فدت ًا وتخ  ادوو تلمدينا تلجديدض159.5
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كمااااااااا  ااااااااصق تلقاااااااارت  ع ااااااااى تخصاااااااايص هيئااااااااا 

ماان % 15تلمجتمعااات تلعمرت يااا تلجدياادض  داابا 

فاااب  مبيعااات مشااروعات تلتنميااا ماان د تض، 

وعقااااا تت دالمدينااااا تلجدياااادض لصااااالل محافظااااا 

.تلداه يا

وتعما  تلدولااا ع اى تدشااين جميا  تلمشااروعات

تلتنموياااااا وتلخدمياااااا وتخااااا  تلمديناااااا تلجديااااادض 

دلاب  داما دوتاا  680لت هي ها لتدتوعب  حاو 

دلاب واادض ساننيا، هاات وتاا  150ما يقرب من 

تلمدينااااا ع ااااى ساااااا  تلبحاااار تلمتوساااا  داااااول

جديادض كي ومترًت، وتتوس  مدينا تلمنصاو ض تل15

ماا محافظات تلداه يا، وكفر تلشيخ، وومياغ، ك

دفد اا دخاره ل مداااا 809تمل إضافا مدااا 

اااااام تإلجمالياا ل مدينااا وفقًااا ل قاارت  تلجمهاااو ي  ا

لتصااابل إجماااالي مداااااا تلمديناااا 2018لداانا 8

. الف فدتل5.9 حو 

دلااب وااادض 17.3تجااد  تإلشااا ض إلااى د ااه جااا ِ تنفيااا 

دلااااااب فااااااي  وشاااااابنات تلمرتفاااااا  1.2سااااااننيا و

لمدااااااا دلفااااين فاااادتل، داإلضااااافا إلااااى محاااااا 

تح ياااا ميااااه تلبحااار ومحااااا تلمحاااوالت وجامعاااا 

.تلمنصو ض تلجديدض

ي فااي سااياقٍ متصاا ، ااماال تلدولااا تلمصااريا فاا

مدونددددددددة ، دتدشااااااااين دعمااااااااال دناااااااااء 2015يناااااااااير 

ي ااو، وتلتااي تقاا  عنااد تلناإل ددماعيلية الجدوددد 

ى تاارايم تلقناااض، جنااوب تلارياا  تألوساا  واتاا72

جبااا  ماااريم؛ ايااا ُ تبعاااد تلمديناااا تلجديااادض  حاااو

ن متر من شاط  تلقناض تلجديدض، وتحديدًت ما500

كي ااااومتر فااااي تتجاااااه 1.5داااااول 6معديااااا  ماااارض 

كي ااااومترتت فااااي 9.5تلشاااامال إلااااى دو سااااعيد، و

تتجاااااه تلجنااااوب إلااااى تلدااااويس ودعماااا  وتاااااد 

رق كي ااومتر تقريبًااا وتخااا  شاابه جزيااارض ساايناء شااا

.اناض تلدويس



74 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

لا  هات، وتُعدُّ مدينا تإلساماعي يا تلجديادض تألف

ماان اياا ُ تلموااا  تلجغرتفااي، وتلقاارب ماان محااو  

دوتنميااا اناااض تلدااويس، كمااا تلاام تلمدينااا عاا

تااا ، داياااء سااننيا يااتم تشااييدها ع ااى سااب  مر7

عمااا ض سااننيا 700وكاا  اااي سااننى يتنااول ماان 

وعدو من تلفي ت كام ا تلمرتف  وتلخادمات مان

مباااالٍ خدمياااا كالمااادت   وتألساااوتق وتلواااادتت 

عاا تلصحيا ، وتلوادتت تلدننيا مقدما إلى د د

. مدتويات ت بم ك  تلشرتبل تالجتماعيا

ى وتعتباار ت ااك تلمدينااا، دول مدينااا مصاامما ع اا

داااااد  تلاااانظم تلمعما يااااا وتلهندساااايا، وتماااال 

ل مرتعاااض تلتوسااعات تلمدااتقب يا دهااا، كمااا تماا

ول مرتعاض تلتد ف في تال تفاعات، كالك سوف تنا

ا دول مدينااا تعتماااد ع اااى مصااااو  تلااااااا تلبدي ااا

بياا، وتلمنتجا من تلريا ، دجا اب تلمصااو  تلنهردا

:ومن دهم ما تلمنته تلمدينا ما ي ي

إاامااااا خمدااااا داياااااء سااااننيا تحتااااوي ع ااااى▪

دلااااااب فااااااي ، ليصاااااا  1.2 الف عمااااااا تت و3.3

دلااب وااادض 57إجمااالي عاادو تلوااادتت دهااا إلااى 

دلاااب 314ساااننيا، ومخاااا  لهاااا تساااتيعاب 

. دما

منااااط  خااادمات فرعياااا، 4تلتخااااي  لتنفياااا ▪

ومحاااااال تجا ياااااا، ومااااادت   ومرتكاااااز صاااااحيا، 

ومناقاااا خااادمات  بيداااا تحتاااوي ع اااى مبناااى

ا يا ل محافظا، داإلضاافا إلاى منااط  تساتثم

.ومدتشفيات و يرها

ناااا، إ شااااء وتنفياااا ث ثاااا د فااااق شااامال تلمدي▪

نك  فقال منها ل ديا تت، وتلنفا  تآلخار ل دا

تلحديدياااا؛ وذلاااك للااامال خدماااا تلتوساااعات 

ا، فاااي تلمديناااا واركاااا تلدااانال تلمنتظااارض دهااا

ديقات داإلضافا إلى تخفيب تللغ  ع ى تلمع

.تلخاصا دعبو  اناض تلدويس
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مدوندددة"اامااال تلدولاااا ديلًاااا دتدشاااين مشاااروم 

يااا تمتاادتوًت لمدينااا  شاايد تلترتث"رصدديد الجدوددد 

دماااا تحم اااه مااان ايماااا تا يخياااا، ودااااد ددااارز مااادل 

رياااد تلجيااا  تلرتدااا ، وتتمياااز تلمديناااا داااالموا  تلف

تجهاا ددتيا من مصب فرم  شيد، كما تتمتا  دالو

ساا  تلشااطئيا تلجاّتدااا ع اى ساااا  تلبحار تلمتو

يد كي اااومترتت تقريبًاااا  ااارب مديناااا  شااا10دااااول 

ااا  تلقابمااا، وتمتااد  شاايد تلجدياادض  ردًااا اتااى موت

، إوكااومشااروعات تلغاااز تلابيعااي شاامال مدينااا 

داااهم فلاا ًا عاان كو هااا متنفدًااا ساايااي ا، وستُ

.في توفير تلعديد من فر  تلعم 

دض واد تم تلبدء في دعماال إ شااء تلمديناا تلجديا

2019لدااانا 117دموجاااب تلقااارت  تلجمهاااو ي  اااام 

دلااب فاادتل لصااالل 3.1دععاااوض تخصاايص مدااااا 

هيئاااا تلمجتمعاااات تلعمرت ياااا تلجديااادض إل شااااء 

.مدينا  شيد تلجديدض  رب تلمدينا تلقابما

هااااات، واااااد ااماااال تلدولااااا دتخصاااايص مدااااااا

فااااادت ًا إل شااااااء جامعاااااا  شاااااايد، وتخصااااايص 35

د تضٍ دُخره إلااما مادت   ومنااط  خدمياا ياتم

ياا طراها ع ى تلمدتثمرين، دجا اب مخاا  تنف

تلبحر تلمناقا تلدياايا وتلترفيهيا ع ى ساا 

.فدت ًا50دمدينا  شيد ع ى مدااا 

، د غاااااال  داااااابا تنفيااااااا 2021وفااااااي د داااااااس 

مشاااااااروعات تإلسااااااانال تالجتمااااااااعي تلدااااااااا ي 

، ايااا ُ تااام %80تلمتمياااز دمديناااا  شااايد تلجديااادض 

ياااا تال تهااااء مااان تلهينااا  تلخرساااا ي، ويُجاااره تنف

ي دعمااال تلتشااايبات ل وااادتت وتلوتجهااات، وتاا ت

هاه تلجهوو ضمن دعمال إ جاز تلمرا ا تلعاج اا 

فاااادت ًا دعجمااااالي 268ل مدينااااا تلبااااال  مدااااااتها 

م ياااول جنياااه، وتلتاااي 778تساااتثما تت تُقااادّ  دنحاااو 

حااار تلااامن ديلًاااا تنفياااا محااااا تح ياااا ميااااه تلب

. الف متر منعب في تليو 5داااا 
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يد وتلجاادير دالاااكر دل تلمرا ااا تألولااى دمدينااا  شاا

عماااا ض  ماااوذف 79إ شااااء )تلجديااادض تتناااول مااان 

إسااااااانال تجتمااااااااعي ممياااااااز سااااااااا ي، دعجماااااااالي

دعماااال تلاااارق وتلمرتفااا  –واااادض ساااننيا 1896

عمااال ، وتب اا  تن فااا ت ااك تأل(تلخاصااا دالمشااروم

فياا م يول جنيه، اي  تام تلبادء فاي تن900اوتلي 

 ماااوذف ( واااادض ساااننيا600)عماااا ض ساااننيا 25

ياا إسنال تجتماعي ممياز سااا ي، وجاا ٍ طار  تنف

عماا ض دخااره، وماان تلمقاار  تال تهاااء ماان تنفيااا 54

.2022تلمرا ا تألولى دالمدينا  هايا يو يو 

مدوندددة "عااا وض ع اااى كااا  ماااا ساااب ، تااام إ شااااء 

طبقًاااا لقااارت   بااايس مج اااس " ميددداج الجدودددد 

وتعدي ااااه دااااالقرت  1980لداااانا 546تلااااوز تء  ااااام 

، دمدااااا تب اا  2018لداانا 262تلجمهااو ي  ااام 

حار دلب فدتل، وتقا  تلمديناا ع اى سااا  تلب12.8

كي اومترتت وتبعاد عان مينااء9تلمتوس  داول 

كي ااااومترتت، وتب اااا  مدااااااا 4.5ومياااااغ اااااوتلي 

.دلب فدتل7.96تلنت ا تلعمرت يا ل مدينا 

دلاااااب 233.5هااااات ويب ااااا  عاااادو تلدااااانال تلحااااالي 

دلاااب 500 داااما، ومااان تلمداااتهدف تساااتيعاب 

، ويب اااا  إجمااااالي عاااادو 2027 دااااما دح ااااول عااااا  

دلااب 86.4تلوااادتت تلدااننيا تلمنفاااض دالمدينااا 

:وادض سننيا موزعا كالتالي

دلاااااب وااااادض ساااااننيا دمداااااتويات 16.4عاااادو ▪

.مخت فا

.وادض سننيا إسنال مميز984عدو ▪

 الف وااااااااادض سااااااااننيا تإلساااااااانال 7.3عاااااااادو ▪

.تلمتوس  وت  مصر

 الف وااادض سااننيا تإلساانال تلفاااخر3.1عاادو ▪

 الف واااادض ساااننيا سااانن 3.8، وعااادو (جناااا)

.مصر

 الف وااادض سااننيا منفااا دمعرفااا 62.8عاادو ▪

.تلقاام تلخا  وتلجهات تألخره
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