خطة المواطـــن
محافظة اإلسماعيلية
لعام ٢٠٢١/٢٠

أ.د /هالـــة حلمي السعيـــد
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية
إن رؤيــة مصــر  2030تســتهدف فــي األســاس االرتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوى معيشــته ،ولذلــك
تركــز خطـــــة التنميــــــــة المستــــــــدامة للعــام المالــي  ،٢٠٢١/٢٠الــذى يُعــد العـــــام الثالــث مــن الخطـــــة متوســطة المـــــدى
( ،)2022/21-2019/18علــى االســتثمار العــام فــي البنيــة األساســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،بمــا يضمــن وصــول عائــد
االســتثمار لكافــة المواطنيــن فــي كافــة أنحــاء مصــر ،بمــا فــي ذلــك فئــات الشــباب والمــرأة وذوي القــدرات الخاصــة ،علــى أن
يكــون محــدودو الدخــل هــم أول مــن يجنــي ثمــار هــذا االســتثمار ،بحيــث يوفــر فــرص عمــل الئقــة ومســتدامة؛ مجسـ ًدا المعنــى
الحقيقــي للتنميــة االجتماعيــة مــع تحســين تنافســية االقتصــاد المصــري وتعزيــز الريــادة المصريــة.

١

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

تطبيق شارك 2030

‚
اإلنتقال من «خطة المواطن» إلى «متابعة المواطن».
اعرف وتابع مشروعات الخطة السنوية

مالمح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي
للعام المالي 2021 /٢٠

أهداف رؤية مصر

2019/١٨

خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى

2022/٢١

برنامج عمل الحكومة

خطة التنمية المستدامة

2021/20

تواصل معنا عبر تطبيق شارك  2030لتتعرف على البرامج والمشروعات الموجودة في الخطة السنوية في محافظتك والمحافظات األخرى.
ألول مرة يمكنك متابعة تنفيذ هذه المشروعات على األرض والمشاركة برأيك ومعرفة نتيجة متابعتك عبر التطبيق.
من خالل تطبيق شارك  2030أنت لست متابعا ً فقط لكن يمكنك أيضا اقتراح أي مشروعات تراها مهمة في محافظتك أو خارجها.
هذا التطبيق يتيح المعلومات عن المشروعات وبرامج التنمية ويعرض لك مجموعة مؤشرات األداء لها كما يعرفك بالمشروعات ذات
األولوية في كل محافظة وكل نشاط اقتصادي.

تحقيق معدل نمو
اقتصادي بحوالي %٣٫ ٥

تحقيق معدل االستثمار
%10. 8

خفض معدل البطالة
إلى %١٠

إذا رغبت في تحميل التطبيق…

إتاحة تمويل بحوالي
 13مليار جنيه لتشجيع
العمل الحر والمشروعات
المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر

توفير ٨٧٠ألف
فرصة عمل

استثمارات ُكلية ( )740مليار جنيه
أهداف خطة المواطن

توطين أهداف
التنمية المستدامة

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

تعزيز
الشفافية والمساءلة

٢

تفعيل
المشاركة المجتمعية

نشر
ثقافة البرامج واألداء

%٢٠

%٨٠

استثمارات خاصة

استثمارات عامة

%٦٤

%٢٧

لتطوير البنية األساسية
 246.1مليار جنيه

%١٥
االستثمارات العامة
الموزعة لمحافظات
الصعيد  56. 8مليار جنيه

%٦

للتنمية البشرية واالجتماعية
من االستثمارات
 102.6مليار جنيه
موجهة لبرامج التنمية المحلية
 22.9مليار جنيه
٣

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

الموجهة ُ
خطة االستثمارات العامة ُ
لمحافظة اإلسماعيلية
 7. 2( ٢٠٢١/٢٠مليار جنيه)

اإلسماعيلية في أرقام

٢٢٢
تنمويا
مشروعا
ً
ً
المساحة الكلية ٥٠٦٧ :كم2

عدد السكان ١٫٤ :مليون نسمة
()٢٠٢٠

%١٠٠

%١٫ ٤

نسبة المساحة المأهولة
من المساحة الكلية

من إجمالي الجمهورية

%٢٫ ٨

عدد المنشآت  ٥٥٫ ٧ألف

من االستثمارات العامة الموزعة

%٥٥

%١٫ ٥

سكان ريف

من إجمالي الجمهورية

%٤

ُمعدل الفقر ()٢٠١٨/١٧

ُمعدل النمو االقتصادي الحقيقي للمحافظة

%٣٢٫ ٤

(يأخذ في اعتباره أثر التضخم)

هيكل الناتج المحلي اإلجمالي *

التوزيع القطاعي لالستثمارات العامة المستهدفة في محافظة اإلسماعيلية
٪٤٫ ٩
التنمية المحلية
٣٥١
مليون جنيه

فرص العمل ()٢٠١٩

%١١٫ ٩

الكهرباء

%١٣٫ ٢

الصناعات

والغاز

التحويلية

%٢٦٫ ٩

الزراعة

الحكوكة
العامة

 %0. 89من إجمالي

أخرى

الجمهورية

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

عدد المُشتغلين ( 15سنة فأكثر)
 ٣٨٤ألف مُشتغل

%٨٫ ٣

٤

٪٤٫ ٧

%١٢٫ ٦

اإلسكان
وتطوير
العشوائيات
٩٠٣٫٣
مليون جنيه

الصحة
٣٢٩٫ ٧
مليون جنيه
التعليم العالي
٢٧١
مليون جنيه

االستثمارات العامة

%٣٫ ٩

()٢٠٢١/٢٠

%٣٩٫ ٧

%٨٫ ٧

%١٤٫ ٣

مُعدل البطالة

يعملون بالقطاع
الحكومي
* ٢٠١٦/١٥

 7.2مليار جنيه
%٦٦

أخرى
٤٦٩
مليون جنيه

قناة السويس
٤٫ ٧
مليار جنيه

٥

%٦٫ ٥

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠

•توجيه نحو  569مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
•توجيه  228مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.

خطة قناة السويس

خطة خدمات اإلسكان وتطوير العشوائيات

الجهة المسئولة عن التنفيذ
هيئة قناة السويس

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  -صندوق تطوير المناطق العشوائية

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠٢٠/١٩

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٧

عدد المباني السكنية ٢٢١٫٨ :ألف مبنى
عدد السفن المارة بالقناة في السنة

حمولة السفن المارة بالقناة

إيرادات القناة

١٩٣١١

١٢١٠٫٧

٩١٫٧

مليون طن

سفينة

٪٣٦٫ ٧

٪٨٨٫ ٩

نسبة المباني المتصلة بمرافق
الصرف الصحي

نسبة المباني المتصلة
بمرافق المياه

مليار جنيه

٦

استكمال إنشاء أنفاق
أسفل قناة السويس
وإنشاء نفق الشهيد
أحمد حمدى ()2

٢٫ ٥

مليار جنيه

٥٢

محطات صرف صحي
(بقدرة فعلية  ٢٣٤مليون م /3يوم)

محطة مياه نقية
(كمية المياه المنتجة
 ١٣٩٫ ١مليون م /3يوم)

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية

 ٥مشروعات بتكلفة  ٤٫٧مليار جنيه

 ٩٤مشروعًا بتكلفة  ٩٠٣٫٣مليون جنيه

استكمال إنشاء
مستشفى جديد ببور
توفيق سعة 172
سرير ومجمع لورش
صيانة المبانى بموقع
تبة الطرق الجديدة
وإنشاء عدد من
عمارات اإلسكان

١٫ ٤

٤٠٤

مليون جنيه

٣٣٩

مليون جنيه

تطوير المناطق غير
المخططة بالمحافظة
بمساحة  140فدان

٢٠٠

مليون جنيه

أعمال تطوير
بالمنطقه الحره العامه
باإلسماعيلية

١١٠٫ ٨

مليون جنيه

البرنامج القومي
لإلسكان اإلجتماعي

٥٥

٤١٫ ٧

مليون جنيه

مليون جنيه

صرف صحي التقدم
بالقنطرة شرق

٣٥

مليون جنيه

١٥٠

مليار جنيه

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

إنشاء مراسى وأكتاف
ومعديات الزمة
لخطوط العبور ،ورفع
كفاءة بعض المعديات

تجديد ورش
إصالح وصيانة
السفن

المساهمة فى مشروع
تطوير تنمية قناة
السويس الجديدة
وإنشاء وتطوير
الموانئ البحرية،
والقيام بأعمال التكريك
والتطهير للموانئ
والممرات المائي

إنشاء محطة معالجة
ومحطات رفع
الصرف الصحي
لمدينة اإلسماعيلية
الجديدة شرق القناة

مليون جنيه

٦

٧

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

٨

٩

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

خطة التنمية المحلية

تنمية منطقة القنطرة غرب

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  -وزارة التنمية المحلية

الجهة المسئولة عن التنفيذ
ديوان عام محافظة اإلسماعيلية

وصف المشروع

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٨
عدد القرى٣٩ :

توفير الخدمات والمرافق لمنطقة القنطرة غرب.

االعتمادات المدرجة لعام ٢٠٢١/٢٠

عدد المدن٧ :

إجمالي أطوال شبكات
الطرق

أطوال شبكة الطرق المرصوفة
بمديريات الطرق

٣٩٦٣

٢٣٩١

نسبة الطرق المحلية المرصوفة
إلجمالي شبكة الطرق

%٦٠٫ ٣٣

كم

كم

٦٥

عدد األحياء٣ :

مليون جنيه

%١٫ ٣
من إجمالي الجمهورية

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية
 ٤٥مشروعًا بتكلفة  ٣٥١مليون جنيه

أهم المشروعات
 30مليون جنيه
15
5

5

5

ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣرﻛز وﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﺳﻌﺎت ﺻرف ﺻﺣﻰ ﺗوﺻﯾل ﻣراﻓق ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب رﺻف طرق ﻣرﻛز وﻣدﯾﻧﺔ ﺻرف ﺻﺣﻲ ﺗواﺑﻊ ﻗرﯾﺔ
أﺑو ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧطرة ﻏرب
اﻟﻘﻧطرة ﻏرب
واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ
ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﻧطرة
اﻟﻘﻧطرة ﻏرب
ﻟﻠﻣﺷروع اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻘوﻣﻰ
ﻏرب
ﺑﺎﻟﺳوارﻛﺔ  -اﻟﻘﻧطرة ﻏرب
خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

١٠

رصف طرق محلية

تحسين البيئة

١٤٥

مليون جنيه

٦٧

مليون جنيه

تدعيم شبكات الكهرباء
وأعمدة اإلنارة

األمن واإلطفاء
والمرور

٥٣

٥٩

مليون جنيه

مليون جنيه

١١

تدعيم إحتياجات
الوحدات المحلية

٢٧

مليون جنيه

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠

•توجيه  59.5مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي.

•استكمال بناء وتطوير  10مستشفيات بمحافظة اإلسماعيلية

خطة التعليم الجامعي والبحث العلمي

خطة الصحة

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة الصحة والسكان

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٨

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٩ / ١٨

عدد المُستشفيات
الحكومية

عدد األسرة بالمُستشفيات
الحكومية

عدد مراكز اإلسعاف

متوسط المستفيدين
من خدمات مراكز اإلسعاف

١٦

١٣٨٣

٣٨

٣٥

مستشفى

مركز

سرير

عدد الكليات
بجامعة قناة السويس

ألف مواطن /مركز

إجمالي الطالب المقيدين

١٧

٣٢٫٢

كلية

ألف طالب

عدد األسرة بالوحدات الصحية

%٢٫ ٦

%٣٫ ٣

%٥٦

من إجمالي الجمهورية

من إجمالي الجمهورية

من إجمالي الجمهورية

استكمال وتطوير
مجمع اإلسماعيلية
الطبي
١٧٤٫ ٤

مليون جنيه

٣٩٫ ٢

٢٦٫ ٢

مليون جنيه

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

تطوير جزئي
لمستشفى أبو
صوير

مليون جنيه

١٢

٢١٫ ٨

مليون جنيه

عضو

عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريس
بجامعة قناة السويس

١٢
طالب

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية

 ١٠مشروعات بتكلفة  ٣٢٩٫ ٧مليون جنيه

تطوير شامل
لمبنى مستشفى
التل الكبير
المركزي

٢٦٧٩

نسبة اإلناث

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية
تطوير الدور
األرضي والثاني
والعناية الوسيطة
بالدور األول
والثالث بمستشفى
اإلسماعيلية العام

إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 ١٥مشروعات بتكلفة  ٢٧١مليون جنيه

تطوير جزئي
لمستشفى فايد

٢١٫ ٨

مليون جنيه

استكمال تطوير
الكليات القائمة
بجامعة قناة
السويس
٥٣٫ ٥

مليون جنيه

استكمال غرف
العمليات بالمستشفى
الجامعي
٣١٫ ٥

مليون جنيه

إنشاء مبني
العيادات بمستشفى
جامعة قناة السويس

إنشاء مبنى مدرجات
سعة  650طالب
بكلية التجارة

إنشاء مبنى مدرج
كلية صيدلة
ومصنع أدوية
تعليمي

٢٠

٢٠

٢٥

مليون جنيه

مليون جنيه

١٣

مليون جنيه

خطة محافظة اإلسماعيلية لعام ٢٠٢١ /٢٠

شكر وتقدير
تم تصميم هذا التقرير وطباعته بدعم من «مشروع إصالح واستقرار االقتصاد الكلي» الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة
التخطيط والتنمية االقتصادية
بيان عدم مسئولية
اآلراء الواردة في هذا التقرير ال تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا التالي
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