خطة المواطـــن
محافظة اإلسكندرية
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 اإلسكندرية 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 اإلسكندرية 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 اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

لمحافظة اإلسكندرية
الموجهة ُ
خطة االستثمارات العامة ُ
( 16.6مليار جنيه) زيادة بنسبة  % 35عن خطة ٢٠٢٠ /19

اإلسكندرية في أرقام

تنمويا
ً
مشروعا
ً
٢٧٩
عدد السكان 5٫٤ :مليون نسمة
()٢٠٢٠

المساحة الكلية ٢٫٣ :ألف كم2

%6. 4
%٥٫ ٤

%72. 8

من االستثمارات العامة الموزعة

الممولة من الخزانة العامة
نمو االستثمارات ُ
لمحافظة اإلسكندرية
والموجهة ُ
ُ

من إجمالي الجمهورية
نسبة المساحة المأهولة
من المساحة الكلية
عدد المنشآت  ٢٨٧٫ ٥ألف

%٩٨٫ ٢

%٧٫ ٧

سكان الحضر

من إجمالي الجمهورية

%١٣٫ ٥

ُمعدل الفقر ()٢٠١٨/١٧

ُمعدل النمو االقتصادي الحقيقي للمحافظة

%21. 8

(يأخذ في اعتباره أثر التضخم)

هيكل الناتج المحلي اإلجمالي *

النقل
والتخزين
%١٧٫ ٧

تجارة
الجملة

%٢٢٫ ٨

الصناعات

الزراعة

%١٠٫ ٩

%١٦

خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

%٣٣

٤

%١٩٫ ٨

التعليم العالي
٣٫٣
مليار جنيه

النقل
١٫٨
مليار جنيه

االستثمارات العامة

التنمية المحلية
١٫٢
مليار جنيه

٪٧٫ ٢

()٢٠٢١/٢٠

%٩

الجمهورية

مُعدل البطالة

%١٠٫ ٨

اإلسكان وتطوير
العشوائيات
٢٫٦٥
مليار جنيه

 ١٦٫٦مليار جنيه
٪٢٩٫ ٥

أخرى

2020 / 19

التوزيع القطاعي لالستثمارات العامة المستهدفة في محافظة اإلسكندرية

%٥٫ ٧

 %٧٫٤من إجمالي

التحويلية

%٣٩
٢٠٢١ / 20

عدد المُشتغلين ( 15سنة فأكثر)
 ١٫٤مليون مُشتغل

الصحة

٤٫ ٩

مليار جنيه

فرص العمل ()٢٠١٩

%٦٫ ٥

%١٤٫ ٣

٦٫ ٨

مليار جنيه

يعملون بالقطاع
الحكومي
* 2016/١٥

أخرى
٢٫ ٧٥
مليار جنيه

البترول
٤٫٩
مليار جنيه

٥

%١٦٫ ٧

خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠
•توصيل الغاز الطبيعي لعدد  95.45ألف عميل
• تحويل  4آالف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

خطة البترول

خطة التعليم الجامعي والبحث العلمي

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة البترول والثروة المعدنية

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٧

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٩ / 18

عدد األسر التي تستخدم
أنابيب بوتاجاز

نسبة األسر التي تستخدم
الغاز الطبيعي

٦٤١٫٧٨

٦٨٥٫ ٢

نسبة المباني المتصلة
بمرافق الغاز الطبيعي

عدد الكليات
بجامعة اإلسكندرية

٢٠
ألف أسرة

ألف أسرة

%٤٨٫ ٢

%٢٫ ٧

%٥١٫ ٥

%٢٫ ٩

من إجمالي المحافظة

من إجمالي الجمهورية

من إجمالي المحافظة

من إجمالي الجمهورية

٪٣٫ ٩

إنشاء وحدة معالجة
الديزل
بالهيدروجين
بشركة
اإلسكندرية للبترول
١٫ ١

مليار جنيه

إنشاء وحدة تقطير
جوي تتراوح سعتها
من  3إلى  5مليون
طن سنويا بشركة
اإلسكندرية للبترول
٨٠٠

مليون جنيه

٧٧٤

مليون جنيه

٥٥٩

مليون جنيه

٢٨

طالب

متوسط الطالب
لكل عضو هيئة تدريس

نسبة اإلناث

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية

 ٢٨مشروعا ً بتكلفة  ٤٫٩مليار جنيه
تجديد وحدات
التكرير وأجهزة
التحكم وإزالة
اإلختناقات بشركة
اإلسكندرية للبترول
لضمان تحقيق
خطط االنتاج
المستهدفة

عضو

٪٥٣٫ ٤

من إجمالي الجمهورية

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية
توريد وتشغيل وحدة
فرن
التكسير الحراري
بشركة
البتروكيماويات

١٨٣٫ ٣

٦٦٢٤

ألف طالب

كلية

%٣١

إجمالي الطالب المقيدين

إجمالي أعضاء
هيئة التدريس ومعاونيهم

 ٣٠مشروعًا بتكلفة  ٣٫٣مليار جنيه

اإلحالل والتجديد
وتطوير نظم
التحكم الرقمي
بشركة العامرية
لتكرير البترول
٥٧٥

مليون جنيه

استكمال الجامعة
المصرية اليابانية
للعلوم والتكنولوجيا
١٫ ٨٧

مليار جنيه

إنشاءات بجامعة
اإلسكندرية
(مبنى كلية التربية
النوعية ،الكيمياء
الجديدة ،الحاسبات
وعلوم البيانات،
الفنون الجميلة ،العالج
اإلشعاعي ،األلسن،
الطب الدولية،
شراء آالت ومعدات)

استكمال
الجامعة
التكنولوجية
ببرج العرب
الجديدة
٣٠٠

مليون جنيه

المستشفيات الجامعية
(تجهيزات مركز
العالج اإلشعاعي
ببرج العرب ،تعلية
( )3أدوار بمبنى
العيادات الخارجية
بمحطة الرمل،
المستشفى
الرئيسي الجامعي
١٠٥

٨٨٤

مليون جنيه

مليون جنيه

خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

٦

٧

مدينة األبحاث
العلمية والتطبيقات
التكنولوجية (إنشاء
مبنى إدارة المنطقة
االستثمارية ،إنشاء دار
ضيافة ألعضاء هيئة
البحوث،
إنشاء مبنى لمركز
تنمية القدرات ببرج
العرب)

٦٠

مليون جنيه

خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

خطة النقل

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة النقل

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٨

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
ببرج العرب باإلسكندرية ،على مساحة  200فدان ،بحيث تكون أول جامعة
يابانية خارج اليابان ،ويعمل بالمشروع  15شركة مقاوالت مصرية،
كما وفر حوالي  4000فرصة عمل منذ بداية تنفيذه.
تاريخ البدء

جملة المنصرف بنهاية ٢٠٢٠/١٩

٤٦٧٩

٢٠١٦/١٥

مليون جنيه

االعتمادات المدرجة
لعام ٢٠٢١/٢٠
عدد الكباري

١٫٨٧

مليار جنيه

٥٤

كوبري

١١٤٣

آهم المشروعات

مليون جنيه

%٣٫ ١
٢٠٠

٦٥
إعادة تأهيل 8
عمارات طالبية

عملية تجهيز
وتأثيث معامل
األقسام العلمية
والكليات
والعمارات الطالبية

٢١٥

إنشاء ( )20عمارة
سكن طالبي

٢٥٤

توريد أجهزة
وبرامج علمية
لمعامل الجامعة

من إجمالي الجمهورية

إنشاء المقر الدائم
للجامعة

•يوجد بالجامعة  3محطات توليد طاقة شمسية بسعة  560ك .و /س
•يوجد خزان أرضي لتجميع مياه األمطار بسعة  6000م3
•كافة الموارد المستخدمة في اإلنشاءات صناعة محلية.
•يتضمن المشروع مكتبة بسعة مليون كتاب بنظام األرفف الذكية.
•تحتل الجامعة المركز األول على مستوى الجامعات المصرية والمركز  584عالمًا وفق
تصنيف  SCIMAGO IRعام .٢٠١٨
•سجل بالجامعة حوالي  21براءة إختراع دولية.
خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

٨

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية
 ٧مشروعات بتكلفة  ١٫٨مليار جنيه

تجديد وتطوير
المرافق وإدارات
أمن
ميناء اإلسكندرية
(تأهيل حاجز
األمواج بميناء
الدخيلة ،إعادة تأهيل
حاجز األمواج
بميناء اإلسكندرية،
إنشاء جراج متعدد
الطوابق بمساحة
 1500م  2بالمنطقة
األولى)

تجهيزات آلية
لرفع الكفاءة بميناء
اإلسكندرية (إستكمال
بناء وتوريد عدد ()2
قاطرة تراكتورز
بحرية متعددة
األغراض بقوة شد
 60طن ،إستكمال
بناء وتوريد عدد ()2
قاطرة تراكتوز بقوة
شد 40طن)

٤٧٥

٤٥٠

مليون جنيه

تطوير األرصفة
(تكريك الممر
المالحي الكبير
والطرق الداخلية
لميناء اإلسكندرية،
تزويد الميناء
بكابالت نحاسية
وكشافات
صوديوم)

٣٢٥

مليون جنيه

إعادة تأهيل ترام
الرمل
(محطة فيكتوريا/
المنشية)

٢١٠

مليون جنيه

كهربة خط سكة
حديد
أبو قير /اإلسكندرية

١٦٠

مليون جنيه

إنشاء وصلتين لربط
مينائي
اإلسكندرية والدخيله
بالطريق
الساحلي الدولي

١٥٠

مليون جنيه

تطوير الطريق
المالحي
الرياح البحيري/
ترعة النوبارية

٦٨٫ ٧

مليون جنيه

مليون جنيه

٩

خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠

•توجيه نحو  1.4مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
•توجيه  1.05مليار جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة

خطة خدمات اإلسكان وتطوير العشوائيات

خطة التنمية المحلية

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

الجهة المسئولة عن التنفيذ
ديوان عام محافظة اإلسكندرية

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٧

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٨
عدد القرى٩ :

عدد المدن١ :

عدد األحياء٩:

عدد المباني السكنية ٤٦٨٫ ٥ :ألف مبنى

٪٧٠٫ ٩

٪٩٥٫ ٤

نسبة المباني المتصلة بمرافق
الصرف الصحي

نسبة المباني المتصلة
بمرافق المياه

إجمالي أطوال شبكات
الطرق

أطوال شبكة الطرق المرصوفة
بمديريات الطرق

١٠٤٢٤

٧٨١٨

١٧

محطة صرف صحي
(بقدرة فعلية  ١٫٤مليون م /3يوم)

%٤٫٢

محطة مياه نقية
(كمية المياه المنتجة

من إجمالي الجمهورية

 847مليون م /٣يوم)

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية
 ٥٩مشروعًا بتكلفة  ١٫ ٢مليار جنيه

 ٥٩مشروعًا بتكلفة  ٢٫٦٥مليار جنيه

استكمال توسيع
وتطوير محطات
التنقية الشرقية
والغربية (هواضم
الحمأة)

٥٥٠

مليار جنيه

نقل مأخذ مياه
برج
العرب

توسيع وتطوير
محطه المعالجة
الغربية

١٥٠

١٥٠

مليون جنيه

خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

مليون جنيه

١٠

صرف صحي
لخدمة
منطقة
أبو تالت

١٠٠

مليون جنيه

%٧٥

كم

كم

٩

نسبة الطرق المحلية المرصوفة
إلجمالي شبكة الطرق

مشروع توفير
اإلحتياجات
لمواجهة األمطار

٧٥

مليون جنيه

توسعيات محطة
معالجة العامرية

٥٠

مليون جنيه

رصف طرق
بالمحافظة

األمن واإلطفاء
والمرور

٦٤٨٫٥

٢١١٫٧

مليون جنيه

مليون جنيه

تحسين البيئة

١٧٨٫ ٨

مليون جنيه

مد وتدعيم شبكات
الكهرباء ومعدات
اإلنارة

تدعيم إحتياجات
الوحدات المحلية

٨٧٫٨

٢٦٫٩

مليون جنيه

١١

مليون جنيه

خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

خطة محافظة اإلسكندرية لعام ٢٠٢١/ ٢٠

١٢

١٣

خطة محافظة اإلسكندرية 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
www.usaid.gov

شارع صالح سالم  -مدينة نصر  -القاهرة
+20224070700
+20224070882
www.mped.gov.eg

