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املالمح والسمات العامة للمحافظة•

  املــــوكـــــع
 
وثلــــع ظد إلاســـــة ششــــرى الة تـــــد ا شـــــ   ا ــــ  ح  ولدـــــ    تـــــد  

 ظد إلاســــــــة  ا بد ــــــــ   وظد إلاســــــــة 
 
 ومىوفــــــــ 

 
ا بدــــــــ  املحوشــــــــ  وتــــــــ ك 

ً
 
.ظط وح ش ف 

(ًأ ف إلا ان 568.343))2ًكم 2300ًاملــــص خـــــة

.ظً إمد لى ظص خته  ا كلية%72.85ًثدثل   2كم1675.6ةـأ و ـ خة املــاملص

ظليون وصدة 5.163.750خوالي ا صــــرـــــ ن

ا ت كيــــــــــــــ  ا   ــــــــــــــ   

ا  لفى

جعحب  املد إلاسة ظً املد إلاس ت ا    لة

شىول %1.6ًًًًبلغ هدو   ظعـ ا هـدو ا صـرـ ن
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ا حى إلاصية  و ظلوظ ت ا حىديةامل زات 

:ا ح لى على جشدل وا لوظى الاكليمى املصحول ن على ثى إلاصية بدزاً  الاشرى الةًثحد ز

 ظً %43ًفى ثحع ظل ا  ئيصية ظصً  ظواوئ ظًًظيى ئ ن :ًا ىلل كط ع  ظلوظ ت ً-1
ًًاكليدية  ط ًق تبرة  -ًا  ولى ا ع   ب ج ظط ًا  -ًًا واادات ظًً%19و املص لة ا ص داات

 املحد ز وا ح الخى ا ثل فى ا ت اث ًو  ا ش طئية ا صي خة :ًا صي خة كط ع  ظلوظ تً-2
ً-ًاملىتزه خ ائم املح خف الاوف ا املرحبة

 بب ج ا صى عية املى طم -ًظحىوع صى عى كط ع :ًا حج ا  ًو  ا صى عة كط ع ظلوظ ت3ً
ًًا بت وكيد ول ت ًو ا حع ًًًعلى ا ل ئدة ا صى ع ت ا نه ة ًو ظ شم  ًو ا ع ظ لة ًو ا ع  

-ًا بالشخيرية ا صى ع ت ظجدع ا   ح  ش   ش زات ظش وع 

4-ً ًا حعليم كط ع فى ظلوظ تً ً:ً ً ًًًا  و ية امل ااس ًو ا ج ظع ت ثواإلاً  ًو ا حعليم وصبة ااثف عً

ًوا حرىو ومي   لعلوم ا ع فية الاك دًدية –الاشرى الة م ظعة -
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 2014بيان املشزوعات التى ثم ثىفيذها على أرض املحافظة خالل الفترة من يولية 

2018حتى فبرايز 
وسمت ػذد انمسخفٍذٌه باألنف انخكهفت بانمهٍون جىٍه ػذد انمشزوػاث انقطاع و

25 421 6 االعىبْ 1

5164 1687 427 ١ِبٖ اٌؾشة 2

1451 152 10 اٌقحخ 3

1142 414 589 اٌزؼ١ٍُ 4

39 226 55 ١٘ئخ االث١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 5

5164 254 12 اٌزنبِٓ االخزّبػٝ 6

2500 94 20 اٌؾجبة ٚاٌش٠بمخ 7

5164 1 42 اٌخذِبد اٌجيش٠خ 8

1170 3 9 اٌغبص ِؾشٚػبد 9

5164 65 9 اٌىٙشثبء 10
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 2014بيان املشزوعات التى ثم ثىفيذها على أرض املحافظة خالل الفترة من يولية 

2018حتى فبرايز 
وسمت ػذد انمسخفٍذٌه باألنف انخكهفت بانمهٍون جىٍه ػذد انمشزوػاث انقطاع و

5164 908 7 ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍيشق ٚاٌىجبسٜ 11

اٌخيخ االعزثّبس٠خ ٚاٌز٠ًّٛ اٌزارٝ ٌذ٠ٛاْ ػبَ اٌّحبفظخ

2500 828 71 اٌيشق  12

3100 477 13 فشف فحٝ ٚرحغ١ٓ ث١ئخ 13

5164 355 21 رذػ١ُ احز١بخبد ٚحذاد ِح١ٍخ 14

5164 61 6 ِٚشٚس آِ ٚاىفبء 15

50 13 1 ع١بحخ 16

2000 299 254 ١٘ئخ إٌمً اٌؼبَ 17

1.5 60 1 ِدّغ اٌقٕبػبد اٌجالعز١ى١خ 18



محافظت اإلسكىذرٌت

8

 2014بيان املشزوعات التى ثم ثىفيذها على أرض املحافظة خالل الفترة من يولية 

2018حتى فبرايز 
وسمت ػذد انمسخفٍذٌه باألنف انخكهفت بانمهٍون جىٍه ػذد انمشزوػاث انقطاع و

ِؾشٚػبد اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ

5 26 437 ِؾشٚػه 19

31 594 17728 اٌقٕذٚق االخزّبػٝ 20

0.3 1 309 فٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ 21

5164 6939 20027 اجمانى انمحافظت
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ششــــــــــــــــــــــرــ ن

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رٛف١ش اعىبْ ٌٍؾجبة 21

421

ػّبسح اعىبْ ٌٍؾجبة 139

ٚحذح 4180ػذد  رنُ

عى١ٕخ

6

رٛف١ش اعىبْ ٌٍفئبد األٌٚٝ 

ثبٌشػب٠خ

2 ػّبسح إعىبْ ٌٍفئبد  21

  األٌٚٝ ثبٌشػب٠خ رنُ

ٚحذح420

1

اعىبْ الئك ثذ٠ً  رٛف١ش

ٌٍّٕبىك اٌؼؾٛائ١خ غ١ش 

ا٢ِٕخ

2 ٚحذح ثذ٠ٍخ ٌٍّٕبىك   383

غ١ش ا٢ِٕخ اٌؼؾٛائ١خ

2

25 421  6:إجمانً انمشزوػاث 
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بعض صوا ظش وع ت الاشك ن

(2ًً)بش ً  ا خ   
شي  ا عى 

الاشك ن الامحد عي ب ج ا ع  

امل خلة ألاولى

ظص ًك
الاًجي ك   
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ظش وع ت ظي ه ا ش  

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

ص٠بدح اٌيبلخ اإلٔزبخ١خ 

ٚاٌزخض١ٕ٠خ ثّحيبد ٚسٚافغ 

 اٌؾشوخ ٚسفغ اٌنغٛه

ثبٌؾجىخ ٚرحغ١ٓ اٌخذِخ 

ٚسفغ ٔغجخ ٔق١ت اٌفشد ِٓ 

ا١ٌّبح

5164 1687

ا١ٌّبٖ   إٔؾبء ِحيخ سفغ

اٌؼىشح  

1

ٚػٕجش ى١ٍّبد سافغ خضاْ 2

خيٛه ٔبلٍخ ٚؽجىبد ثيٛي 

وُ 100

419

ٌٍّحيبد ٚاٌشٚافغ  ف١بٔخ

ٚاٌؾجىبد

4

ِؾشٚع ٌحغبة اٌغ١ش 1

5164 1687 ِؾشٚع 427



محافظت اإلسكىذرٌت

12

ظش وع ت ظي ه ا ش  

ّٕؾ١خ  حيخ ٌا ؾبءِ  ثؤث١ظ 2ػ١ٍّخ ٔإ ٕخ  ّذ٠ ؾبء سافغ ث ٛثش   6ػ١ٍّخ ٔإ أوز

ٕخ١ً ٟء ٌا ؽبى ٍت إوشاء خشان سؼت  )  نخز ومبىى1000ػمه

ٌت انشهور( مؼمم-سكًى-إداري بقز



محافظت اإلسكىذرٌت

13

ظش وع ت ا ص ف ا صحي

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رحغيييٟ األايييش اٌج١ئيييٟ ٚسفيييغ  

 ُ  اٌّغييييزٜٛ اٌقييييحٟ ٚرمييييذ٠

خذِيييييخ اٌقيييييشف اٌقيييييحٟ  

ٌٍّٛاى١ٕٓ 

5164 1052

رؤ١ً٘ ٚإحالي ِحيبد  إػبدح

فشف فحٟ

18

إحييييييالي ٚردذ٠ييييييذ ٚرييييييذػ١ُ   
خيٛه ٚؽجىبد ٚفشػبد

62

ؽييٕب٠ؼ ٚ٘جٛىييبد ٚفشػييبد 

ثؼل ِحيبد اٌشفغ  ٚردذ٠ذ

ٚاٌّؼبٌدخ

5

اٌغ١ٛي ِؼذاد ٌّٛاخٙخ 3

ِٕيمييخ  74ِييذ اٌخذِييخ ثؼييذد  

ثؤٔحبء اٌّحبفظخ

8

5164 1052 96:إجمانً انمشزوػاث
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ظش وع ت ا ص ة

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رييييٛف١ش اٌخييييذِبد اٌقييييح١خ •

ٚاٌؼالخ١خ ٌٍّٛاى١ٕٓ

ِىبفحخ االِيشاك ٚاالٚثئيخ   •

اٌّزٛىٕخ

رٕف١يييييييز اٌمٛافيييييييً اٌيج١يييييييخ   •

ٌٍّٕيييييبىك ٚاٌميييييشٜ ٚرميييييذ٠ُ  

اٌخيييذِبد اٌيج١يييخ ٚاٌؼالخ١يييخ 

ٌالعش االٌٚٝ ثبٌشػب٠خ

1451 152

إٔؾبء ِغزؾفٝ
1

ري٠ٛش ٚسفغ وفبءح ِغزف١بد
2

إٔؾبء ٚحذاد فح١خ
4

فح١خ ري٠ٛش ٚحذاد
3

1451 152 10: إجمانً انمشزوػاث 
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ظش وع ت ثطول  ظصخشفي ت م ظعة الاشرى الة

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رييييٛف١ش اٌخييييذِبد اٌقييييح١خ •

ٚاٌؼالخ١خ ٌٍّٛاى١ٕٓ

792.5
رؾ١١ذاد ٚري٠ٛش ِغزؾف١بد 6

50.816
فشف أخٙضح 4

775
فشف أد٠ٚخ ِٚغزٍضِبد  

ٚأِٓ ٚف١بٔخ

4

1618.316 14: إجمانً انمشزوػاث 
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ظش وع ت ا حعليم

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

فيييييي١بٔخ ٚرييييييي٠ٛش ِجييييييبٟٔ   

اٌّيييذاسط ٚاألعيييٛاس ٚرميييذ٠ُ  

خذِيييييييخ رؼ١ّ١ٍيييييييخ ِز١ّيييييييضح  

ٚرحفيي١ل ٔغييجخ اٌىثبفييخ فييٝ     

اٌفقٛي

1142 414

 ػ١ٍّييييييخ فيييييي١بٔخ ٚرييييييي٠ٛش  

ٌٍّييذاسط ثبٌزؼييبْٚ ِييغ ١٘ئييخ  

األث١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  589
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ظش وع ت  يئة ألابيية ا حعليدية

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف
وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

فقييييً ( 924)رييييٛف١ش ػييييذد 

ٌزمييييييذ٠ُ اٌخذِييييييخ اٌزؼ١ّ١ٍييييييخ  
ٚخفل وثبفخ اٌفقٛي

39 226

وٍيٟ ٌّيذاسط    إٔؾبء ٚإحيالي 

خذ٠ذح 21
رٛعغ ٚإحالي خضئٟ ٚرخ١ٍخ

34

39 226
 55اخّبٌٝ 
ِؾشٚع
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ظش وع ت  يئة ألابيية ا حعليدية

ظ اشة  املص لة ا ي ب هية املىتز  ا ع ظ لة 26.5ظ اشة  ا ريلو ت ًقً-ألاولى ظ اشة  أبيض 
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ظش وع ت ا حعليم ا ع لي

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف
وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

خذِييييييييخ ىييييييييالة خبِؼييييييييخ  

االعيييىٕذس٠خ ٚأػنيييبء ١٘ئيييخ  

اٌزذس٠ظ

290
خبِؼييييييييخ  أؾييييييييبء ِزحيييييييي 

االعىٕذس٠خ 1

114

سفيييغ وفيييبءح و١ٍيييبد اٌّدّيييغ  

سفغ وفيبءح و١ٍيبد   –إٌظشٞ 

رش١ُِ و١ٍيخ  –اٌّدّغ اٌؼٍّٟ

اٌق١ذٌخ ٚو١ٍخ إٌٙذعخ

4

2
احيييييالي ٚردذ٠يييييذ ِغزؾيييييفٝ  

اٌيٍجخ اٌدبِؼٟ  1

406
 6اخّبٌٝ 
ِؾشٚع
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ا ح  ظً شمحد عي

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف
وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رمذ٠ُ اٌخذِبد االخزّبػ١يخ ٚاٌثمبف١يخ ٚاٌزٛػ٠ٛيخ ٌغيىبْ     

ِحبفظخ االعىٕذس٠خ

5164

12 ِؾشٚع اعزىّبي ِمش اٌّذ٠ش٠خ 1
ِغييبػذح أثٕييبء األح١ييبء خبفييخ اٌؾييؼج١خ ػٍييٝ اعييزثّبس     

ىبليييبرُٙ إٌفغييي١خ ٚاٌدغيييذ٠خ فيييٟ أٔذ٠يييخ ِدٙيييضح رميييذَ     

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ

0.4
ٔبدٞ امبفٟ 6ِؾشٚع ري٠ٛش  6

رمييذَ اٌخييذِبد االخزّبػ١ييخ ٚإٌفغيي١خ ٚاٌزؤ١ٍ١٘ييخ ٌٍّييشأح    

فٟ ٔيبق ػًّ اٌّشاوض 2 0.1
خّؼ١يييييخ )ِشاويييييض اػيييييذاد اعيييييش ِٕزديييييخ   

(اٌّجشاد 2
رمذ٠ُ اٌخذِبد االخزّبػ١يخ ٚػّيً اٌّؼبؽيبد اٌنيّب١ٔخ     

ٌغيييىبْ إٌّيييبىك اٌّح١ييييخ ( رىبفيييً ٚوشاِيييخ)ِٚؼيييبػ 

ثبٌٛحذاد
609 1.5

اعزىّبي ِجبٟٔ خذِبد اخزّبػ١خ

رش١ُِ ِجبٟٔ ػذد االس ٚحذاد اخزّبػ١خ 3

14 مشزوع 12إجمانً           
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ظش وع ت ا حدولً وا حج ا  ا  اخلية 

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

اٌحفبً ػٍٝ األلّبذ ٚاٌغالي 

ِٓ األرشثخ

5164

270
رخض٠ٓ  فٛاِغ غالي ثيبلخ

أٌ  ىٓ ٌىً فِٛؼخ  60

3

ص٠ييبدح إٔزبخ١ييخ اٌييذل١ك ٌزييٛف١ش 

 ٓ ِييييٓ  إحز١بخييييبد اٌّييييٛاى١ٕ

اٌخجض 

50

تطووووووىن  لطخوووووو        وووووو    

وزنووة ا   طة وو   جيةةم وو  لوو   

طووووو   ووووو  / 420إ ووووو  250

   ىم  

1

رييٛف١ش فييشؿ ػّييً ٌٍؾييجبة    

ٚرمييييذ٠ُ اٌخييييذِبد اٌز١ٕ٠ّٛييييخ 

ٌٍّٛاى١ٕٓ ٌّحبسثخ اٌغالء

8

لنفووو   105لخبووو  و 50  وووة 

تمىنن  لش وع ممع ة  

155

238
159
ِؾشٚع



محافظت اإلسكىذرٌت

22

ظش وع ت ا حدولً وا حج ا  ا  اخلية 

مخبش وصف آنىمىفذ حوسٌغ مىخجاث غذائٍت
صوامغ غالل



محافظت اإلسكىذرٌت

23

ظش وع ت ا  ًي

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد 

انمشزوػاث

حّب٠خ اٌّحبفظخ ِٓ اٌغشق 670 25 إٌٛثبس٠خ ٚث١ٙح ِٚش٠ٛه حّب٠خ اٌدغٛس ثزشػخ 4

١ِبٖ فشف األسامٟ اٌضساػ١خ   اعزؼ١بة

فذاْ ثجشج اٌؼشة 3800ثّغبحخ 
58 5

إحالي ٚردذ٠ذ ؽجىبد اٌقشف اٌّغيٝ 2

ِٓ ٚفٛي ا١ٌّبٖ ٌٕٙب٠بد ٌٕٙب٠بد  اٌزؤوذ
اٌزشع

87 7
إحالي ٚردذ٠ذ ثٛاثبد لٕبىش اٌحدض ِٕٚؾآد اٌشٞ 1

األ٘بٌٟ ٚخذِخ األسامٟ اٌضساػ١خ خذِخ 107 1
ٚرح٠ًٛ ِغبس ِقشف   إٔؾبء وٛثشٞ ػٍٝ رشػخ اٌمب٘ش

اٌؼبِش٠خ
2

عبحً اٌّذ٠ٕخ أإبء اٌّذ ٚاٌدضس   خذِخ

ٚرذػ١ُ عمبالد اٌمٛاد اٌجحش٠خ 5164 211
اٌذا١ِٚذ   إٔؾبء حٛاخض غبىغخ ٚسأط ثحش٠خ ِٓ األحدبس

ٚاٌىزً اٌخشعب١ٔخ ٚحّب٠خ اٌغمبالد
2

رٛف١ً ١ِبٖ اٌشٞ ٌألسامٟ اٌضساػ١خ   5164 5 إٔؾبء عحبسح رشػخ اٌزحش٠ش أعفً ِقشف غشة إٌٛثبس٠خ  1

254 12: إجمانً انمشزوػاث 



محافظت اإلسكىذرٌت

24

ظش وع ت ا شب   و ا  ل ضة 

اإلسخفادة أوجه ػذد انمسخفٍذٌه 
وسمت باألنف

انخكهفت بانمهٍون  
جىٍه

نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رحغ١ٓ اٌخذِخ ثبٌّشاوض ٚإٌٛادٞ

2500

5 ٍِؼت ٔد١ً فٕبػٟ ثبٌٕٛادٞ ِٚشاوض اٌؾجبة 18

إٌٙٛك ثبٌش٠بمخ ثبٌّحبفظخ ٚاالعزؼذاد  

العزمجبي ِجبس٠بد 
40

االعىٕذس٠خ ري٠ٛش اعزبد 1

ثبٌخذِيييييييخ ٌيييييييشٚاد إٌيييييييبدٞ   إٌٙيييييييٛك

ٚرٛف١شاٌّالػييييييييت ٌٍؾييييييييجبة ٌٍّبسعييييييييخ 

٘ٛا٠ييييييييييبرُٙ ٚٔؾييييييييييبىُٙ اإلخزّييييييييييبػٝ 

ٚاٌش٠بمٟ

49

حّبَ عجبحخ ثٕبدٞ االرحبد ٚ إٔؾبء ِالػت 1

94 20: إجمانً انمشزوػاث 



محافظت اإلسكىذرٌت

25

هجيل صى عي بد كز تب   ا ع ظ لة ثطول  اشح د الاشرى الة
خد م شب خة بى دي ا جي د

ظش وع ت ا شب   و ا  ل ضة 



محافظت اإلسكىذرٌت

26

ظش وع ت ا خ ظ ت ا بيط لة

اإلسخفادة أوجه ػذد انمسخفٍذٌه 
وسمت باألنف

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

اٌحفبً ػٍٝ اٌثشٚح اٌؼمبس٠خ ٌٍّذ٠ش٠خ-

سفييييغ ِغييييزٜٛ اٌخذِييييخ اٌّمذِييييخ ٌدّييييٛع     -

اٌّٛاى١ٕٓ ثبٌّحبفظخ

رمييذ٠ُ خذِييخ ث١يش٠ييخ ٌٍّحبفظييخ ػٍييٝ اٌثييشٚح    

اٌح١ٛا١ٔخ ٚاٌذاخٕخ 

5164 1

اٌٛحذاد اٌج١يش٠خ سفغ وفبءح 8

رٛعغ ٚإحالي خضئٟ ٚرخ١ٍخ 

اٌج١يش٠خ ٌٍٛحذاد

34

1
42: إجمانً انمشزوػاث 



محافظت اإلسكىذرٌت

27

ظش وع ت ثدص ن ا بيئة

اإلسخفادة أوجه ػذد انمسخفٍذٌه 

وسمت باألنف

انخكهفت بانمهٍون  

جىٍه

نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

اٌيييزخٍـ ِيييٓ اٌّخٍفيييبد اٌخييييشح ثؾيييىً 

ػٍيييٝ فيييحخ اٌّيييٛاى١ٕٓ   فيييحٟ حفب يييب 

ٚرحغيييي١ٓ اٌج١ئييييخ ٌٍحفييييبً ػٍييييٝ  فييييحخ  

اٌّٛاى١ٕٓ

ِٕؾآد ِحبفظخ 

االعىٕذس٠خ
439

 رغي١خ -رشع رغي١خ) خالي ِٓ اٌج١ئخ رحغ١ٓ
 –خيشح ِخٍفبد خ١ٍخ إٔؾبء –رؾد١ش -ؽٕب٠ؼ
(ِؼذاد ؽشاء -ِدبصس ري٠ٛش

6

439 6: إجمانً انمشزوػاث 



محافظت اإلسكىذرٌت

28

ظش وع ت ثطول  ا ل   وا ل   ألاكث  اخحي م 

اإلسخفادة أوجه ػذد انمسخفٍذٌه 

وسمت باألنف

انخكهفت بانمهٍون  

جىٍه

نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

أ٘ييييييبٌٟ ِٕييييييبىك لييييييشٜ أثيييييي١ظ   خذِييييييخ

ٚاٌّزشدد٠ٓ ػ١ٍٙب

رحغ١ٓ اٌحشوخ اٌّشٚس٠خ 

200 60

 4/7 لش٠زٟ ث١ٓ اٌٛافً اٌيش٠ك ٚرٛع١غ رغي١خ

 وجبسٞ (7) ػذد ٚرٛعؼخ وُ 5.5 ثيٛي 5/7ٚ

َ 10.5 فزحخ سػشك

1

ِحييييخ ِؼبٌديييخ االا١يييخ   ( 2)ػيييذد  رٕف١يييز

ٚؽجىبد أحذاس ٚٚفالد ٌٍّٕبصي
30 60

 ٚلش٠خ 1 ثٕدش ثمشٜ فحٟ فشف ِؾشٚػبد

  7 اٌغىش ثٕدش

2

120 3: إجمانً انمشزوػاث 



محافظت اإلسكىذرٌت

29

ظش وع ت ا غ ز

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رٛف١ً خذِخ اٌغبص اٌيج١ؼيٟ  

ٌٍّٕبصي اٌّحشِٚخ ٚإٌّؾآد 

اٌقييٕبػ١خ ٚاٌزدبس٠ييخ ٚوييزٌه  

اٌحفييبً ػٍييٝ اٌج١ئييخ ثمعييزخذاَ 
اٌج١ئخ إٌظ١فخ 

11 2

 تىصوو خ   لوو    اووةز   طب عوو   منووةط    

–  منةوو ث نووةي   )لةف  وو  طنطووةي ء  ووة    
–غو    –وسو   –  منةو ث ءو   رو ي   

(  جم ك
7

1159 1

 ةىصووو خ  H.D.D تع نووو  2تنف ووو   ووو    

  اووووةز   طب عوووو  إ وووو  لنووووةط      طعوووو   

طخوووووو  روووووو ي   2  نةصوووووو ن  وءطوووووو    

 جسكن رن  

2

1170 3000

9:إخّبٌٟ اٌّؾشٚػبد



محافظت اإلسكىذرٌت

30

ظش وع ت ا ره ف ء

اإلسخفادة أوجه ػذد 

انمسخفٍذٌه 
وسمت باألنف

انخكهفت بانمهٍون  

جىٍه

نهمشزوع وصف مخخصز ػذد 

انمشزوػاث

انقطاع

اٌدبِؼخ ا١ٌبثب١ٔخ  خذِخ ِؾشٚع

ٚأ٘بٌٟ إٌّبىك اٌّؾبس إ١ٌٙب 

ِٚغبػذح اٌٛصاساد ٚا١ٌٙئبد ٌزمذ٠ُ  

اٌخذِبد ثؾىً ِالئُ
5164

65

–ِؾشٚػبد رض٠ٚذ اٌخذِخ ٌٍدبِؼخ ا١ٌبثب١ٔخ
ٚإٌّؾآد اٌزبثؼخ ( 2-1)ثؾبئش اٌخ١ش 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍثشٚح  –ٌٛصاساد اٌز٠ّٛٓ 

اٌمش٠خ اٌزو١خ ثبٌخذِخ اٌىٙشث١خ -اٌغّى١خ

9 اٌىٙشثبء رٛص٠غ

ِدبثٙخ ص٠بدح االحّبي ٚرغز٠خ  

االعزثّبساد اٌدذ٠ذح  ِٕبىك
1016.7

  ِؾشٚػبد رٛعؼخ ِحيبد ِحٛالد

اٌيبث١خ –ثشج اٌؼشة اٌقٕبػ١خ  -اٌٛسد٠بْ)

، احالي  ( اث١ظ –عّٛحخ –اٌؼبِش٠خ –

اٌخيٛه اٌٙٛائ١خ ٚاٌىبثالد ، رؼذ٠ً ِغبساد

11 ٔمً اٌىٙشثبء

1081.7 20: إجمانً انمشزوػاث 



محافظت اإلسكىذرٌت

31

ظج ا ا ط ق  و ا رب ا  

اإلسخفادة أوجه وسمت ػذد انمسخفٍذٌه باألنف انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رغيييييي١ًٙ اٌخذِييييييخ اٌّشٚس٠ييييييخ  

ٌٍّٛاى١ٕٓ ٚاٌزم١ًٍ ِٓ حٛادس 

اٌيييشق ٚرغيي١ًٙ ٔمييً اٌجنييبئغ  

ٚحشوخ اٌزدبسح 

5164

90 1 داخ١ٍخ ىشق وُ 107 إٔٙبء

609

اٌيش٠ييك )أػّييبي ثيييشق عييش٠ؼخ    إٔٙييبء

 ٟ ىش٠يييييييك ثيييييييشج   -اٌيييييييذٌٟٚ اٌغيييييييبحٍ

 -اٌىبفٛسٞ ٚىش٠ك ع١ذٞ وش٠يش /اٌؼشة

(اٌيش٠ك اٌذائشٞ

3

134
وجبسٞ ّٚ٘ب وٛثشٞ ِقيفٝ ( 2) ػذد

وبًِ ىش٠ك اٌىٛس١ٔؼ ٚوجشٞ ِشغُ

2

75 ري٠ٛش ٔفك و١ٍٛثبرشا 1

908 7: إجمانً انمشزوػاث 



محافظت اإلسكىذرٌت

32

هد ذج  بعض ظش وع ت ا ط ق وا رب اي 

كوف ي ظصطفى ك ظلاعد ا اإلاع كف ء  ا ط لم ا  ائ ًيط لم ظد م بك ا لب اًي



محافظت اإلسكىذرٌت

33

 لدد إلاسة 2018ختى إلاب اً   2014ظش وع ت ا خطة الاشخثد الة ظً 

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

سفغ وفبءح اٌيشق ٚرغ١ًٙ 

حشوخ اٌّشٚس

5164

454.5
 أح١بء ثٕيبق ؽبسع 392) ىشق سف 

(اٌّحبفظخ

38

رحم١ك ث١ئخ فح١خ ٌٍّٛاى١ٕٓ 

ٚاٌحفبً ٌٍّظٙش اٌدّبٌٟ  

ٌٍّحبفظخ

439

 رغي١خ -رشع رغي١خ) خالي ِٓ اٌج١ئخ رحغ١ٓ

 ِخٍفبد خ١ٍخ إٔؾبء –رؾد١ش -ؽٕب٠ؼ

(ِؼذاد ؽشاء -ِدبصس ري٠ٛش –خيشح

6

رحغ١ٓ اٌحبٌخ اٌثمبف١خ 

ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍش٠ف١بد
0.974

 ِدّغ أؾبء) ٚرؼ١ّ١ٍخ امبف١خ خذِبد

(خذِبد

3

رغ١١ش حشوخ اٌّشٚس 

ٚاٌحفبً ػٍٝ أسٚاذ  

اٌّٛاى١ٕٓ

46

 ٚاإلىفبء ِٓثبأل خبفخ ِؾشٚػبد

 –ِشالجخ وب١ِشاد ) خالي ِٓ ٚاٌّشٚس
(ِٚؼذاد أخٙضح –ِشٚس٠خ ػالِبد

3



محافظت اإلسكىذرٌت

34

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

إٔبسح اٌؾٛاسع اٌّحشِٚخ 

ٌزحم١ك األِٓ ٚاألِبْ 

ٌٍّٛاى١ٕٓ

5164

113

 رشو١ت –اٌىٙشثبء ؽجىبد ٚرذػ١ُ ِذ

 -ِٚغزٍضِبرُٙ ٚأرسع ٚأػّذح وؾبفبد

عٍُ ع١بسح رٛف١ش

3

رغ١١ش حشوخ اٌغ١بساد 

ٚاٌحفبً ػٍٝ أسٚاذ  

اٌّٛاى١ٕٓ

167

(ٚردذ٠ذ ٚإحالي إٔؾبء) ٚأٔفبق وجبسٞ 29

رٛف١ش احز١بخبد اٌٛحذاد 
اٌّح١ٍخ ٌز١غ١ش أداء اٌؼًّ

280

  خالي ِٓ اٌّح١ٍخ االحز١بخبد رذػ١ُ

 -إداس٠خ ِجبٟٔ –فح١خ ٚحذاد ري٠ٛش)

(ِؼذاد ؽشاء

10

1517.974
102: إجمانً انمشزوػاث 

 لدد إلاسة 2018ختى إلاب اً   2014ظش وع ت ا خطة الاشخثد الة ظً 



محافظت اإلسكىذرٌت

35

ظش وع ت  يئة ا ىلل ا ع م 

اإلسخفادة أوجه ػذد انمسخفٍذٌه 

وسمت باألنف

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

اٌزٛعغ فٝ خيذِبد إٌميً اٌؼيبَ اٌّز١ّيض     

ٚاٌغ١بحٟ ٚإؽشان اٌمييبع اٌخيبؿ فيٝ    

إٌّظِٛيييخ ٚريييٛف١ش خذِيييخ الئميييخ ٌٕميييً     
اٌشوبة 

2000 299
% 34ءتىط   يقخ ركة   254 تىرن     

لنهة نعمخ طة اةز   طب ع   254

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFjMyEqZnVAhXJOBQKHZ8_D60QjRwIBw&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9&psig=AFQjCNGeC3X62qabeVnqK8YXQlnWscetng&ust=1500681246825963


محافظت اإلسكىذرٌت

36

ظش وع ت ا حىدية الاكحص دًة

اإلسخفادة أوجه ػذد انمسخفٍذٌه 
وسمت باألنف

قٍمت انقزوض 
بانمهٍون جىٍه

نهمشزوع وصف مخخصز ػذد 
انمشزوػاث

انقطاع

ريييييٛف١ش فيييييشؿ ػّيييييً  

ٌٍؾيييييجبة ٚاٌحيييييذ ِييييييٓ   

اٌجيبٌخ 

رؾييييييييييييييد١غ إلبِييييييييييييييخ  

اٌّؾيييشٚػبد اٌقيييغ١شح 

ٚاٌّزٛعيييييخ ِٚزٕب١٘ييييخ  

اٌقغش 

7 28.262

ر٠ّٛييييييييييً ِؾييييييييييشٚػبد  

ِٚزٕب١٘يخ اٌقيغش    فغ١شح

ثبٌزؼيييبْٚ ثييي١ٓ اٌّح١ٍيييبد   
ٚاٌجٕٛن اٌم١ِٛخ 

438 ِؾشٚػه

18 594

ر٠ّٛييييييييييً ِؾييييييييييشٚػبد  

ِٚزٕب١٘خ اٌقغش  فغ١شح 17728  اٌقٕذٚق االخزّبػٟ

ٌٍز١ّٕخ

0.3 0.966

لييييييييييييييشٚك ٌز٠ّٛييييييييييييييً 

ِؾيييييييييشٚػبد ِزٕب١٘يييييييييخ 

اٌقغش

309 فٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌّح١ٍخ

623.228 18475 إجمــــانً
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اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت 

بانمهٍون جىٍه

نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

ِىب١ٔخ اٌحقٛي ػٍٝ خ١ّغ اٌخذِبد ثؾىً إ -

ِشْ ٚعش٠غ ِٚالئُ ٌد١ّغ االحز١بخبد 

اٌقٕبػ١خ

ٔٛاع اٌقٕبػبد أاٌزفبػً ٚاٌزىبًِ ث١ٓ ِخزٍ  •

ثحىُ ردبٚس٘ب ٚرّشوض٘ب فٝ ِٕيمٗ ٚاحذح

فشفخ ػًّ 1.5 120

ِدّييغ اٌقييٕبػبد اٌجالعييز١ى١خ ثّييشغُ    

ٚحييييذٖ ِغييييبحٗ اٌٛحييييذٖ  ٠ٚ240ؾييييًّ 

ِٕٙب ٌٍؾيشوٗ   2ِزش رُ رخق١ـ  100

اٌمبثنٗ ٌٍجزشٚو١ّب٠ٚبد ِخيضْ ٌزيٛف١ش   
 خاٌّٛاد اٌخبَ ثغؼش اٌزىٍف

1

ظش وع ت ا حىدية الاكحص دًة
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(ثدولل ذاجي)ظش وع ت ظدو ة ظً ا صى دًم ا خ صة ظً املد إلاسة 

اإلسخفادة أوجه ػذد انمسخفٍذٌه 

وسمت باألنف

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

ر١غش اٌؼ١ٍّخ اٌّشٚس٠خ ػٍٝ  

اٌّٛاى١ٕٓ ٚرم١ًٍ حٛادس اٌيشق

5164

300
 ٚسفغ ري٠ٛش ثؤػّبي خبفخ ِؾشٚػبد

ٚاٌىجبسٞ اٌيشق وفبءح

4

١ِىٕخ اٌخذِبد اٌحى١ِٛخ ٚسفغ  

اٌخذِخ ثبٌٛحذاد اٌّح١ٍخ  ِغزٜٛ

ٚرغ١ًٙ إخشاءاد افذاس 

اٌزشاخ١ـ ٚاٌخذِبد ٌٍّٛاى١١ٕٓ 

118.5

 اٌؼبَ ٌٍذ٠ٛاْ ربثؼخ إداس٠خ ِجبٟٔ ري٠ٛش

 ِجٕٝ - اٌؼبَ ثبٌذ٠ٛاْ ٍِحك ِجٕٝ) ٚاألح١بء

 ٚرد١ٙضاد ِؼذاد –ابٟٔ إٌّزضٖ حٟ إداسٞ

(اٌزبثؼخ ٚاٌٛحذاد اٌؼبَ ٌٍذ٠ٛاْ

6

رغ١ًٙ اٌخذِخ ػٍٝ اٌّٛاى١ٕٓ ٚسفغ 

وفبءح اٌٛحذاد اٌخبفخ ثبألِٓ 

ٚاإلىفبء ٚاٌّشٚس 

14.6

 ٚاإلىفبء ثبألِٓ خبفخ ِؾشٚػبد

 –اٌمجبسٞ رشاخ١ـ ٚحذح أؾبء)ٚاٌّشٚس
 اٌّشٚس اداسح احز١بخبد -ِذ١ٔخ حّب٠خ ِؼذاد

(اٌّشافك ٚؽشىخ

3
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اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت 

بانمهٍون جىٍه

نهمشزوع وصف مخخصز ػذد 

انمشزوػاث

ِٛاخٙخ أخيبس اٌغ١ٛي ٚاألِيبس ٚاٌحفبً  

ػٍٝ اٌج١ئخ ٚرٛف١ش ث١ئخ فح١خ إِٔٗ 

ٌٍّٛاى١١ٕٓ 

5164

261.4

  اٌّخٍفبد ٌذفٓ خ١ٍخ -ِيش ؽٕب٠ؼ ) ث١ئ١خ ِؾشٚػبد

 ِؾشٚع –ع١بسح ؽشاء -ٍِٚحمبرٗ ثبٌٕبفش٠خ اٌخيشح

(اٌّحّٛد٠خ ِحٛس ري٠ٛش

3

رٛف١ش إ٠ٛاء أِٓ ٌٍغ١بساد ٚرغ١ًٙ حشوخ 

اٌّشٚس ٚاال٘زّبَ ثبٌّؾٙذ اٌدّبٌٟ ٌٍّحبفظخ
18.20

 ػٕذ اٌؼبِش٠خ ِذخً –اٌخبٌذ٠ٓ خشاج) ١ِبد٠ٓ ري٠ٛش

(اٌجشد٠ًٚ ِذخً

2

رمذ٠ُ خذِخ اٌقشف اٌقحٝ ٌٍّٛاى١١ٕٓ 

ٌّٕبىك ثؾب٠ش اٌخ١شٚثٕدش اٌغىش 
18.20

  ِحيخ –(1)اٌخ١ش ثؾب٠ش) ِٓ ٌىً ِشافك رٛف١ً

(اٌغىش ثٕدش ثمشٜ اٌقحٟ اٌقشف

2

رؤ١ِٓ سٚاد اٌى١ٕغخ 0.930 ثبٌؼيبس٠ٓ اٌّشلق١خ اٌى١ٕغخ ِجٕٝ ثٛاثخ وفبءح سفغ 1

ٌزٛف١ش اٌخذِخ اٌقح١خ ٌٍدّب١٘ش ٚاٌالػج١ٓ  0.230
االعىٕذس٠خ العزبد اعؼبف ع١بسح ؽشاء 1

(ثدولل ذاجي)ظش وع ت ظدو ة ظً ا صى دًم ا خ صة ظً املد إلاسة 
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اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

رغ١ًٙ اٌحشوخ داخً 

ٚخبسج ِحيخ اٌشوبة 

5164

0.195
اٌشوبة ٌّحيخ ؽٛوخ ٚٔؼ ؽشاء 1

12.5
  ٚرٕف١ز عزبٍٟٔ وجبئٓ وفبءح ٚسفغ ري٠ٛش

 ِّؾٝ ِٓ ػ١ٕخ ِزش 100

1

346 اخشٜ

1199
24: إجمانً انمشزوػاث 

(ثدولل ذاجي)ظش وع ت ظدو ة ظً ا صى دًم ا خ صة ظً املد إلاسة 

ثطول  كب ئً شح هلى 
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ظش وع ت خد ًة شواخل ظ ًىة الاشرى الة ظً خليج أبو ك   ت ك  ختى كلعة ك ًخب ي ش ف 

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف
وسمت

قٍمت انقزوض بانمهٍون 
جىٍه

نهمشزوع وصف مخخصز ػذد انمشزوػاث

حّب٠خ ؽٛاىٟء اٌّذ٠ٕخ ثخٍي١ح  

وييييييٛس١ٔؼ –أثييييييٛ ل١ييييييش  

ا١ٌّٕيبء اٌؾيشلٟ   –االعيىٕذس٠خ  

لٍؼخ لب٠زجبٞ–

1731

اٌغيييمبالد أِيييبَ ) حّب٠يييخ ِٕيييبىك

ِيييٓ ثئيييش  –اٌميييٛاد اٌجحش٠يييخ  

–ِغييييييؼٛد حزييييييٝ اٌّحشٚعييييييخ 
اٌىٛس١ٔؼ ردبٖ إٌّؾ١خ ِٚحييخ  

ٞ –اٌشِييً   -ِٕيمييخ لٍؼييخ لب٠زجييب

عٍغٍخ اٌحٛاخض اٌغبىغخ

6
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ظش وع ا حطول  ا حرىو وجي وا  ف  الا رت ووي بدد إلاسة الاشرى الة

اإلسخفادة أوجه  ػذد انمسخفٍذٌه باألنف

وسمت

انخكهفت بانمهٍون جىٍه نهمشزوع وصف مخخصز ػذد 

انمشزوػاث

عييشػخ ٚعييٌٙٛخ رييذاٚي اٌج١بٔييبد    · 

ٚاٌّغزٕذاد ث١ٓ اٌّحبفظخ ٚاألح١بء 

رٛا١يييييييييك ٚريييييييييؤ١ِٓ اٌّؼٍِٛيييييييييبد ·

. ٚاٌّغزٕذاد

رم١ًٍ ػذد ِيشاد ريشدد اٌّيٛاى١ٕٓ    · 

. ػٍٝ اٌدٙبد اٌحى١ِٛخ

اٌحيييذ ِيييٓ اٌزؼبِيييً ثييي١ٓ ىبٌيييت   · 

. اٌخذِخ ِٚمذَ اٌخذِخ

إدساس ػبئيذ سثحيٝ ٌٍّحبفظيخ ػيٓ     · 

ىش٠ييييك رمييييذ٠ُ خييييذِبد إٌىزش١ٔٚييييخ  

. ١ِّضح ٌٍدٙبد اٌخبسخ١خ

5164 17.5

  اٌّشوض٠خ اٌّؼٍِٛبد ؽجىخ إٔؾبء

Data Center  ؽجىخ–

 خذِخ –األح١بء ِؼٍِٛبد

  ِشوض –اٌّشوضٜ اإلٔزشٔذ

 اٌزٛا١ك ٚ اإل١ٌىزشٚٔٝ األسؽ١ 

ا١ٌّىشٚف١ٍّٝ

5
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ظش وع ت ش   هدطية م ا  

ثىفيذ  
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أ ف إلا ان 123ا   ز ا عد اوى امللت حالحيز العمزاوى الجديد 

أ ف إلا ان 105ا   ز ا عد اوى ا   لى

أ ف إلا ان 65.7ا رحلة ا عد اهية ا    ية

أ ف إلا ان 17ألاااض ى ا ف  ء داخل ا   ز ا عد اوى ا   لى

إلا ان أ ف 18ألاااض ى امل  إلاة

اٌجحش اٌّزٛعو

ا   ز ا عد اوى 
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ثطول  املد وا امل والة 

45
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ثطول  املد وا ا  ئيصية وا رث إلاة ا صك هية املديطة به  
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خط ثزام الزمل والغاء التقاطعاتثطويز   -1

مشزوع محور املحمودية -2

قطار ابو قير  وامتداده حتى بزج العزبثطويز  -3
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خط ثزام الزمل والغاء التقاطعاتثطويز 
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يهدددالمشروعدددى تمفردددألممال ددد مش  وددد  ممممم

شروان ةمشرالزمةمرلصلمحىكةممىشممشرىمدلمم

كددشممدد ملمهى  ددلمشر  ر ددةممم13.4بطدد  م

 ذرددددجمرزهه ددددتشمر ددددزشممعدددد   لمب لدددد   مم

مخزصدددىممدددا مشروىح دددةم م  ددد مم دددا ممممم

أردد مم15–10فسددزخاشممهددومحددا  ممم

رشكددفمهددومشر دد  ةمر ددت فمفرددألممخلدد  مم

. سطممشرواياةشرز اسمشروى رفم

49

خ  ث ام ا  ظل وا غ ء ا حل طع تثطول  



نقطاث مىظورٌت نهمشزوع محافظت اإلسكىذرٌت
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ظىسوا  م هبى  لدش وعمحافظت اإلسكىذرٌت
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مشزوع محور املحمودية
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ثطويز قطار ابو قير  وامتداده حتى بزج العزب
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شكزا لحسن إلاستماع  


