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 :  مقدمة

للمرة االولى منذ  نذنتاب يدةذتة و ذتو ال مذتة م ذي رة اذ، نذةنتاج مذل ورادذل اليهتبذتاب االدةتعمذي و اذتنة ةملمذتب الينممذي 
واصذتب  للذ   واليهمذم،جكل ونمط ال متة الصعبي ا، شمتل نةنتا يدت نذنتاب مذا االةمذتل الي، و يهتف وغةةر ش

لي اليهتبت الم يمر ل  تق االن تن وارضذت بتلذي مذا الرذتاد  وغةةرًا ا، اليضتداس االدةتعمي التةرة الي، صندت بت
نمذذذي ال ويت ذذذ  ة ذذذكراي اممتادهذذذتب  غذذذمة مذذذلالم ذذذيمرة ةلذذذى متبنذذذي الدذذذرا، والمنذذذتالص ال تونعذذذي الم صذذذ ي ل رذذذت  

     المنر ي.لم ب ي الدنتصر االدةتعمي ا، ول  

وتقمذذل اوقتقمذذي ال ذذ م عذذةا مصذذر وانذذرا ةل ةذذتم مثلذذت االوضذذت  الميذذتورة اذذ، شذذبي دماذذرة نذذةنتا اذذ، مربلذذي مذذت يدذذت 
ا نذةنتا وختصذي و تعت امنمت خرةرا للمنر ي يدت انيشتد الينظممذتب االدةتعمذي الم ذل ي اذ، الاذما الشذمتل، مذ  ج1979

 غمة.المنر ي الم ص ي لل تون عةا مصر و رت  

ًت لليتادذت األمنذ، اذ، المنر ذيج وةذت مذت  ن  ا ت ارضت ال نتن األمنمذي اذ، مدتةذتة ال ذ م المصذراي اينذرا ةلمي و لمصذ 
 يذذل ر و إلذذى ومكذذةا الميشذذتنبا مذذا الدمذذل يمماذذت مذذا ال راذذي  مذذت شذذكل ودذذتن ولذذ  الينظممذذتب وقمتمهذذت يدملمذذتب وقاةذذ 

ووخرا  وانيهتاف لل متبي وهتبتا مبتشرا لل ص ا، ال متة نتاا ةلى م يت  المتاالا المصري المتدتن ختدج نةنتا 
 .ل   ععم، اةهت او ال ت ح األدن ، ال   بيميل يممةماوهت ال متبمياو ال ةنتو  ا

وال  لمذي ووضتدا ذهت الصذعبي وو صذ هت و ت ادمل الخ راا ةلى ان وأخر ةملمي الينممي ا، نةنتا وال مديهت الاغرافمي 
غمذذتد اةيمذذتم ج اضذذً  ةذذا  ةل مذذا اةذذب انذذبتد الهذذتد االاطذذتد الميرراذذيمذذل  رذذت  غذذمة يذذتل رد مذذا ال ذذتون مذذل انذذرا

 .المؤن ي التبنمي يميغةراب األاطتد ا، ة ه المنر يج ا تةت لل  ةلى ممات ما اليررف

رراذذصج  ذذةنتو  ةذذا ةذذرود نذذةت  رذذ ج مؤلذذ   يذذتد مدذذتلب اذذ، الوتداخمذذت  تنذذت ةنذذتة دواعذذي دا اذذي ناخذذل المايمذذل ال
مذذل الذذر مس الرابذذل دمذذتل ة ذذت  وصذذتب  القطذذر الذذتمتي ناخذذل دمتةذذي ايخذذتان لم تاظذذي شذذمتل نذذةنتا   نذذتا خ اذذ 

ج   النتصر ا، مرلل ال يةنمتب ما ال رن المتض، ونشر  اطتده ا، نةنتا دغذب القيذرة الممنمذي الب ذمري اليذ،   ذتم اةهذت
نت  تنت ال ةئي متاومذ  لهذرود الينظممذتب ايدةتعمذي إلذ، صذ را هت المميذتة ج لييخذ  منهذت مذ لاب  منذي وي صذا ة ماو 

لشا ةملمتوهت ايدةتعميج اضً  ةا ودتن األنقتق مل  رت  غمةج مت نذهل ةملمذتب وهراذ  ال ذ    اةهت وونرلص منهت
ونقذذ  ةملمتوهذت ل  ذذتد دمتةذي ايخذتان مذذا نتبمذيج ول  ذذتد  والم ذتولةا للدنتصذر ايدةتعمذذي الميتادذتة اذذ، نذةنتا اليذ،
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ني ذتل م ذتولةا وانذل ي وامذتال مذا لة مذت بنذتبر وا 25دهتب  دن مي ما نتبمي  خر  واص الذنمط الذ   الهذر ة ذ   ذتدة 
 الى نةنتا وما نةنتا الى نتدات والدكس .

وضت  وارض االما ل متعذي بمتعذي ب ذتق كل لل  ارض ةلى ادهمة االما المصراي و تعتب   ةرة لل مررة ةلى اال
االدةذذذتد الدنمذذذ  متادهذذذي  اذذذ،اةرذذذت الذذذتول وادهموهذذذت االمنمذذذي ال ذذذص  اليذذذ،تولمذذذي االن ذذذتن واذذذص م ذذذرداب الشذذذر مي ال

 ذراد مالذس االمذا واذص ومكتا ي االدةتد  اما ما انيراومامي شذتملي ارضذيهت االمذب المي ذتة ةلذى الذتول االةضذتا 
( اليررف الدنم  و رد  ن ةلى التول 2014)2178مالس األما ا،  راده  إنانيل  ج و    2001لدتم  1373د ب 

اليذذ، وا ذذًت لل ذذتنتن الذذتول،ج منذذل وانةذذت  و ونظذذمب  و ن ذذل  و واهةذذم األاذذران الذذ با ع ذذتارون إلذذى نولذذي غةذذر األةضذذتاج 
ةهذذت. و ةذذرد المالذذس ةذذا ا ي لمشذذتد عقممذذتن اةهذذت  و ع ملذذتن دن ذذةيهت يغذذرض ادوطذذتد  ةمذذتل إدةتعمذذي  و وذذتعةرةت  و ا

ةذذ ا ال ذذذراد فممذذذت بيدلذذص يتلم ذذذتولةا ايدةذذذتعةةا  ل ذذ  إ اا إنشذذذتا شذذذبكتب إدةتعمذذي نولمذذذيج مؤ ذذذتًا الضذذرودة المل ذذذي لينقةذذذ  
وغةرةمذذت مذذا خ عذذت ونظذذمب ال تةذذتة  و الامتةذذتب المروبرذذي يذذ   و األدتنذذ  المذذروبرةا عينظذذمب ناةذذ، ود هذذي النصذذرة 

 (.2011)1989( و1999)1267بتنوهت اللاني وا ًت لل راداا ي من ج الي، ميقرة و الالمنش ي ةن  

منتالص ة، دنتد الشذم   واذتج ومذماد  المرذتد يذتلدرا،ج وشذمتل  3ور م ودتن الامتةتب ايدةتعمي ا، نةنتا ا، و 
عذذةا ال ذذةا للم ذذل ةا لشذذا ةامذذتوهب ودنذذتد داذذحج فممذذت يذذتب الظهةذذر الصذذ راوي لاممذذل مذذتن شذذمتل نذذةنتا منرل ذذت 

 .واآلخر

وا ذذذل اليمر ذذذم األول للم ذذذل ةا اذذذ،  ذذذر  دنذذذتد الشذذذم   واذذذت ال تونعذذذيج وةذذذ، الم تالدذذذي والاذذذتدة واليتمذذذي والظهةذذذر 
 .واللقةيتبج بةث ع يغل ايدةتعةتن ة ه ال ر  الي، عدراتنهت دةتا ل خيبتا ناخلهت لقيراب  منمي م تنة

ج و ةذذب ةذذ ه ال ذذر   راذذي "المهتعذذي"ج و راذذي راوي لانذذتد الشذذم   واذذت ايدي ذذر االميذذتان الصذذ   مذذت  ذذر  دنذذتد متبنذذي داذذح
"ناذل شذذبتني" ال تونعذذي اليذذ، اكي ذ ت شذذهرة اذذ، ةملمذذتب اليهراذ  ة ذذر األنقذذتق إلذذى  رذت  غذذمةج يتيضذذتاي إلذذى  رايذذ، 

 . عتشنتد وال  ةنتب 

بني،  تونعي الم صتدة عذةا مذت ي المنر ي الص راواي الج ختصومل وضةةص الخنتق ةلةهت اني لت الى منر ي عئر الد ت 
 .عئر الد ت والدرا،
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 1000عذذةا   ةذذتانةب مذذتال وتدذذت  د ذذتم مؤ ذذتة يشذذأن  ةذذتان ااذذران الينظممذذتب االدةتعمذذي اذذ، نذذةنتاج لطذذا خ ذذراا ع ذذتدون 
 .ةنصر  دن ، ومصري  2500و

 : خريطة الجماعات االرهابية في سيناء

 التوحيد والجهاد   -1

مي الاهتنعذذي اذذ، نذذةنتا ج و ذذتن مؤن ذذ  ةذذت ختلذذت لفمي الاهتنعذذي اذذ، غذذمة مذذل ال ذذلف ذذتم للذذ  الينظذذمب ةلذذى و  ذذى ال ذذ 
يأاطذذذتد ونظذذذمب ال تةذذذتة ج و ذذذتن ع ذذذتم  2001نذذذ يم ر  11م ذذذتةت ال ةذذذ  االنذذذنتن ال ذذذتعص والذذذ   وذذذأ ر ة ذذذ   بذذذتا  

يذ  ةذتن مذا ان وشذتد   ااطذتده ج  مذت الي ذص يتلخرتيي اذ، الم ذتدت و ذتم خذ ل للذ  يتنذي رتد الدنتصذر اليذ، عمكذا 
المقممي ا، مصر ج ومل الهتد ونظمب اليتبةت والاهتن يقمتنة اعت مصد  المد توي ا، الدراق ج الدنتصر القل رةنمي 

اةاذذذذ  م ذذذذتةت يررا يذذذذ  اذذذذ، الدمذذذذل و االلذذذذص ةلذذذذى ونظممذذذذ  نقذذذذس االنذذذذب و ذذذذرد ان بيبذذذذل مذذذذنه  انذذذذيهتاف ال ذذذذمت  
 شتن و اغتن يتن ا، نةنتا . ل ال  ن اين ممي مثل الشمل المشتد ي ا، غمو الدراق وابياينرا ةلةةا ودةتعت التو 

لطا يدت ايرة وب وغةةر االنب إلى مصرلح  خر دتلد للميرذراةا الذ با انضذمتا إلمذ  ةلذى  مذل متادهذي إنذرا ةل  مذت 
وذب  خر نم، " كنتف عةذت الم ذتس"ج و كتن بمةب  تنة الينظمبج وةت انب ونظمب " نصتد عةت الم تس"ج وخرج من  ار  

ونذذةنتا ومذذته يتل ذذ   ة ذذر األنقذذتقج وة ذذ  إةذذ ن نولذذي ناةذذ، اذذ، نذذتدات والدذذراق ةذذتم ومواذذته يتيدةذذتعةةا مذذا غذذمة 
 ج يتعل الينظمب  عت يكر البغتاني وانضب لتاة،".2014

  ليقاةراب الميمامنيج شملت ونقةي ل لي ما ا 2004انيهل الينظمب نشتال  ا، نةنتا ا، بتم ال تيل ما  كيتبر ةتم 
نتق "ةةليتن التيت" ال ي ع ذل ةلذ، يدذت مئيذ، ميذر ا ذط مذا عتايذي الد ذتد عذةا إنذرا ةل ةاتم ي متدة ملغتمي انيهتف ا

 يةً  وةشراب المصذتعةا مذا اينذرا ةلةةا والمصذراةا ودن ذمتب  خذر ج اذ، لاب اليت ةذت  30ومصر  و ل  كثر ما 
واذته الانذتد ي ذمتدوةا بذل ةلذى يدذت نذيةا  ةلذت ميذر اذ، اف منيادةا نمتبةةاج يمتبنذي نتاوب اب الررا ي وب انيهتا

مقخخيةاج مت  ن  إلى م يذل إنذرا ةلةةا ا نذةا ومصذري. ة ذ  اليقاةذراب  ةلنذت  ذ   دمتةذتب غةذر مدرواذيج ةلذى 
مام" م ذذذؤولةيهت ةذذذا شذذذبكي اينيرنذذذتج م ذذذؤولةيهتج  مذذذت  ةلنذذذت دمتةذذذي ورلذذذص ةلذذذى نق ذذذهت  يت ذذذ  "شذذذهتاا ة ذذذت   ةذذذ 

 الهاتم. 
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ج و نذذقرب ةذذا و ذذت  مذذت 2005و دذذت نل ذذي وقاةذذراب م ذذتا لةلذذي الثتلذذث والدشذذراا مذذا بتلةذذت ةذذتم  2005ةذذتم ى واذذ 
ع ذذرد مذذا مئذذي  يةذذل وبذذتال، مئيذذ، مصذذتد اذذ،  ك ذذر بصذذةلي مذذا الضذذ تعت وشذذهتةت مصذذر دذذراا بذذتان  ايدةذذتدج 

عذ تيت. ة   ال تن   ةلا مت عدرف وب إوبتة  ا، ونقة  وقاةراب ال ال يووشتي   نلتد ونقة  االنقاتداب مل األنلتد 
 يت   الشهةت ة ت   ةمام"  ةلا م ئتلةي  ةا اليقاةراب وةت ووابت  -" ونظمب ال تةتة ا، ع ن الشتم و دض الطنتني

ت شذذهتب متبنذذي مذذا مامتةذذي مذذا الينظممذذتب اليذذ، نذذ ص و ةلنذذت الم ذذؤولمي ةذذا ونقةذذ  وقاةذذراب التيذذت. وبذذ اب ال ذذةنتدا
راب الميمامنذذيج  نذذقرب ةذذا مصذذر  وعصذذتيي الدشذذراب مذذا نل ذذلي مذذا اليقاةذذ  2006إعراذذل  25نةذذ  يانذذتد نذذةنتا 

 .ال مت  األدتن  والمصراةاج لةيأكت ودتن ونظمب وطقةري ةلى  دض نةنتاج بروبط عينظمب ال تةتة اطراتً 

، الاهذذتني مذذا ب   رانذذ  مذذا  عنذذتا اليمذذتد ال ذذلق( ةلذذى نةذذ 2011ج 2004اةيمذذت الينظذذمب اذذ، ومتالذذ  مذذت عذذةا ةذذتم، )
غمة القل ذرةن، والمنذتالص لاب النقذتل القبذت ل، يذتألدنن وو تبذًتا اليذ، بيتادذت عهذت نقذتل  ذتي لليمذتد  القبت ل ناخل  رت 

 .ال لق، الاهتني

ي دهتنعذذذي و تنذذذت األمذذذتال وذذذأو، و رةذذذتب لامعمذذذتب خةراذذذي اذذذ، نذذذةنتا ووذذذتاد ةذذذ ه الامعمذذذتب يمدراذذذي قمذذذتناب نذذذلفم
ليذ،  ذتن بيذتلى  بمذت الاهةنذ، منصذ  نت ذ  د ذمس مالذس ل الامعمي الخةراي يتلشم   وات ايتلم تاظي ال تونعيج مث

 .2012ج والاهةن، شتدة ا، قمتنة ووأنمس ونظمب »ناة،« يتلشم   واتج والتدنو   تاب األما ةتم إنادوهت

ناب ال ذذلفمي اذذ، م  بمذذتبا  عذذت فمصذذل  بذذت  عذذر  القمذذتو ذذ ل  دمعمذذي » ةذذل ال ذذني والامتةذذي« اليذذ،  ذذتن بذذتبرةت الشذذ 
ج عيهمي ومتال دمتةي إدةتعميج ي    االوهتمتب المتدهي ل  ا، عمذتن 2013القبض ةلم   واخر  نةنتاج وال ي  ل ى

ذذذ»م مت الظذذذتاةري« شذذذ ةص   ذذذمب  الذذذ يو ادة التاخلمذذذي اليذذذ،  ل ذذذت القذذذبض ةلمذذذ  يدذذذت    ذذذي  شذذذهر مذذذا الل ذذذتا  دمدذذذ  عذ
 ال تةتة.

مخت ن األنل ي الي،  تن ع ينةهت نظتم ال  اا، ر ما نقس الدتم ا، لة متج ون تط ا راب 17كمت  نهمت وتا متب  تدة 
ا،  بتي الثتادج اذ، وذتاةر  ممذتب منتةذي ال بصذر لهذت مذا األنذل ي الميرذتدة مخيلقذي األشذكتل واألنذتا ج وذب وهرا هذت 

ل ذذتون الغربمذذي المصذذرايج المتا اذذي للب ذذر الميتنذذط مذذا   صذذى اإلذذى نذذةنتا ة ذذر الرذذرق والذذتدود الصذذ راواي والرذذرق 
ررق الميتخمذذذي ل ذذذتابل المذذذتن الشذذذمتلمي المصذذذرايج و شذذذتدب و ذذذتدار  منمذذذي إلذذذى  ن  ممذذذتب   ةذذذرة مذذذا ةذذذ ه مذذذرودا يذذذتل

 . األنل ي وب إنختلهت إل،  رت  غمة ة ر األنقتق الي، وشرف ةلةهت بر ي بمتس
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 : بيت المقدس أنصار -2

تمةا اذ،  ضذتعت إدةتعمذي د الدتبذت مذا  ذراداب الدقذت لمئذتب الم كذ مرشح االختان م مت مرنذ، يتلر تنذي  صذت  يدت ات 
و ذذذتنتا ع ضذذذتن ايذذذراب م كذذذتمةيهب ناخذذذل ال ذذذاتن ج وادذذذرب دمتةذذذي ايخذذذتان الم ذذذلمةا ةملمذذذتب مصذذذتل ي وع تمذذذي 

بتنةت اذ، مصذرج وعنهذتا  30 تد  تدة و تلقتب واندي مل  تاي الطمتنتب ال لفمي المتدتنة ةلى  دض نةنتاج واى  ة
عمي اذ، نذةنتاج بةذث وامدذت ةذ ه الدنتصذر مذل ةنتصذر اليتبةذت والاهذتن ة بكب ايختانج اشيدلت األبتا  ايدةتاير 

و مل ةنتصر ونيمى لل لفمي الاهتنعي  تنت  ت االل ت ةلى نق هت ''مالس شتد  الماتةتبا  كنتف عةذت الم ذتس''ج 
 ةلى الشراط ال توني عةا مصركل مل تظ ج و نشرت يش2011بنتبر  25ا نق    يدت ةت ونظمب  تن  ت اةلا ة

المصري ينرا ةل واألدننج والي، وصل ةتن ةملمتوهت إلى  وغمةج لييخصص ا، ال تاعي ا، وقاةر خط وصتبر الغت  
عص م مذت مرنذ، وبذت ، ةملمي وقاةر ا، ايرة المالس الد كري ومذرة وبةذتة اذ، ايذرة الذر مس ال ذت 14مرةج منهت  25

 ل  . المراب ومت يدت ةم 

الثتعيذيج واليذ، ةاتمذت اني تداذت ةلذى الطمذت ا  50ورذتدب إلذى الهاذتم ةلذى الطمذت ا الشذرالمي والد ذكرايج وبلغذت و ب 
 نرةتن مت وت قت مل وصتل ايختان ل كب مصر.

بذذةا عذذت ب  2013بتنةذذت  30 ذذتدة و ذذتن الظهذذتد ال قم ذذ، لامتةذذي " نصذذتد عةذذت الم ذذتس" ةلذذى ال ذذتبي  ذذتن ة ذذ  
مروذتون عاذ   يذتلهبج وانذيقتنب الامتةذي  ن الاذم، والشذرالي اذ، مصذر هتن االني تم، ضت التولي و ةلنت ةملمي الا

 للياهةم لدملمتب م ل ي. 2013الامتةي ما إدنتل ةشراب الردتل إلى نتدات ا،  وا ل 

تاةري شخصًمتج ا، ج وومت ة ر اوصتل ولمقتن، مل  عما الظ2013الينظمب عمدي  لينظمب »ال تةتة« ا، بتنةت   ةلا
 .مت الظتاةري بضتد شقم   األصغر م 

مذذا  25 و يذذلم تولذذي اغيمذذتل و اذذر التاخلمذذي المصذذري ال ذذتعص اللذذتاا م مذذت إعذذرا مب   عر ةذذتونقذذ  الينظذذمب ةذذته ةملمذذتب 
 .101لى  مةا  رم ال تانعس ووقاةر الطيةبي "م ي ي داح الثتنمي" و الهاتم ةةرف عذ فممتدنتن األما المر مي 
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 رذت  غذمةج و ذتن اذ، مذتال، لينظذمب "ال تةذتة"ج واضذب ةنتصذر مذا ال ذلفمي الاهتنعذي اذ،  "ج  مذتنونظمب "دنت اينذ م
ال مدي لم مب ونظذمب " نصتد عةت الم تس" ونظممًت ال با او توا ا، نةنتاج  ب ااير تا يدت إة ن  19الذ األنتس ضما 

 .عمثل  " نصتد عةت الم تس" نةنتا يخ اتوهت مل "ناة،" ال يمثل ال تةتة ا، "ناة،"  عت يكر البغتانيج وو

  ةلي ميرتدة ومنهت الذ" د عذ، وادت ونظمب "دنت اين م"ج ما  خرر الامتةتب والينظممتب الم ل يج إل عميل   نل ي 
 .تيتيتب ومتاال الغرانتفدم "ج ومضتناب الرت راب وال

ال مذتن اليأنم ذ، لذ ج ج ةنذتمت نشذر اةذتبت 2012 كيذتبر ةذتم  27ج ا، "لينظمب "دنت اين م وادي ر  ول الهتد ادل،
المصذذذرايج  ذذذتن  عر ةذذذت وقاةذذذراب م نذذذى وو نذذذى يدذذذتةت ةذذذتنًا مذذذا الدملمذذذتب النت مذذذي الم ذذذل ي ضذذذت الاذذذم، والشذذذرالي 

  خراا. 17دنتن وعصتيي  6 نقر ةا م يل ج وال ي 2013ن يم ر 11المختعراب ال ربمي عراح ا، 
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 ةلنت دمتةي  نصتد عةت الم تس ا، نةنتا ةا وغةةر انمهت إلى "والعي نةنتا"ج وللذ   2014نتام ر ةتم  10ا، 
ةذتب اليذ، يتعديذ  اذ، يدت و ت  صةر ما  لمي   مب ونظمب ناة،  عت يكر البغتاني الي،  ةلا اةهت   تل عمدي الامت

 الذ يةت ةملمتب مثل وقاةر الرت رة الرونمي والهاتم ةلى م ات الروضي ينظمب يدت وو نى ال  عتمجةتة نول   ل ةتة 
  .  شخص  400دا  ض ةي  اكثر ما 

 العمليات العسكرية لمواجهة االرهاب في سيناء 

ايدةذذتد اذ، األنذتس ةذت إنطذتد ل  ذتق اين ذتن ووذتمةر لهذذتج  ذتل األمذةا الدذتم ل مذب المي ذتة  نرتنةذت غذتوةرا، ان 
وانذذ  عاذذ   ن ن ذذتدد ايدةذذتد عذذ  ةذذتانة  واليذذتمةرجرد ضذذت ايدةذذتد لذذا وذذناح  عذذتا يهنامذذي نقذذس ةذذ ا اينطذذتد وال ذذ 

 مذت  لإلدةذتدجل متعي ب تق اين ذتن. واذ، نقذس الت ذت ةنذتمت ن مذ، ب ذتق اين ذتنج اهننذت ندذتل  األنذبتد الا داذي 
وا ذًت لل ذتنتن الذتول،ج لذى الذتول األةضذتاج ( اليرذرف الدنمذ  و ذرد  ن ة2014)2178 نان مالس األما اذ،  ذراده 

اليذ، عقممذتن اةهذت  و ع ملذتن دن ذةيهت  و ن ذل  و واهةذم األاذران الذ با ع ذتارون إلذى نولذي غةذر  منل وانةذت  و ونظذمب
اةهذذت. و ةذذرد المالذذس ةذذا  ل ذذ  إ اا إنشذذتا شذذبكتب إدةتعمذذي يغذذرض ادوطذذتد  ةمذذتل إدةتعمذذي  و وذذتعةرةت  و المشذذتد ي 

لةا ايدةذذتعةةا األدتنذذ  المذذروبرةا عينظذذمب ناةذذ، ةذذ ا ال ذذراد فممذذت بيدلذذص يتلم ذذتومؤ ذذتًا الضذذرودة المل ذذي لينقةذذ  نولمذذيج 
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ةذي منذ ج اليذذ، وغةرةمذت مذا خ عذت ونظذمب ال تةذتة  و الامتةذتب المروبرذي يذ   و المنشذ ي ةنذ   و الميقر ود هذي النصذرة 
 (.2011)1989( و1999)1267بتنوهت اللاني وا ًت لل راداا 
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الهرب عةا ااران  الي،وب    لل  المقهتم ل متعي ال كتن المتنةةا ما الارا ب االدةتعمي ومتادهي الدنتصر االدن مي 
مذذا الدملمذذتب الد ذذكراي ةلذذى  دض الينظممذذتب االدةتعمذذي اذذ، نذذةنتا ج و ر ذذت ةنتصذذر االمذذا المصذذراي لينقذذ  نل ذذلي 

بنذتبر ج اال  25اذ، مصذر ة ذ   ذتدة  الذتاخل،ال انهذت ودرلذت يتشذيدتل المت ذ  نذةنتا ج ة ذ  وقاةذراب شذرم الشذم  ا
ة ذذ  ودذذرض   ذذب  ذذتن الدذذرا، ل صذذ  يتلمتاعمذذي الث ةلذذي ج  ذذب وتالذذت  2011" ةذذتم  1انهذذت ةذذتنب يتلدملمذذي " ن ذذر 

تنذت ةملمذي  ج يدت انيمراد انيهتاف نوداذتب الاذم، ون ذتط ادوطذت ه ودنذتنه ج اطالدملمتب الد كراي ةلى  دض نةنتا 
 دنتعت . 16م يل ة   االةيتاا ةلى وبتة ة كراي و  2012" ةتم   2"ن ر 

 وشذنت  2013 غ ذرس  اذ،دنذتعت  25وصتةتب بتة الدملمتب ايدةتعمي بةث انيشهت  2013بتنةت  30وبدت  تدة 
ج ةتعمذذيج ليد ذذ  الدنتصذذر ايد 2013ج عذذت ب اذذ، نذذ يم ر الي بملذذي ة ذذكراي متنذذدي ذذتاب مشذذير ي مذذا الاذذم، والشذذر 

 .د نهت شمتل نةنتا وةلىج وايدراممي ا، ةتن ما الم تاظتب واليطقةراي
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ج اذ، عمذتن عثذ  اليلقماذتن المصذري ج  2015نذ يم ر  7 ةلنت القمتنة الدتمي لل تاب الم ل ي المصذراي م ذتا اال نذةا 
الدذرا،(ج لل ضذتا  –الشذم   واذت  -تالص )داذح عتا الدملمي الشذتملي لمتادهذي ايدةذتد اذ، نذةنتا )بذص الشذهةت( ج يمنذ 

ملمذذذي و ذذذتال نت مذذذت اذذذى انذذذيراومامي مكتا ذذذي ايدةذذذتد ج إل ةلذذذى الدنتصذذذر ايدةتعمذذذي عيلذذذ  المنذذذتالص ج وشذذذهتب ولذذذ  الد
و تلت ال تاب المكلقي يمتادهي ايدةذتد مذا بتلذي الذتات  ةذا األدض ج والمذتاالنةا وةذا نق ذهت إلذى بتلذي  خذ   مذتم 

هذت ة  بملي شتملي مكّثقي ج بةث وب و تبذت  مذتكا ودذتن وامدذتب الدنتصذر ايدةتعمذي و و ذتدةب عت ذي عد  األمتد ج وونق
ةاتم شتمل وةت مت  ا تةب وتا نهب ج وددلهب غةر  تنداا ةلذى المتادهذي ج وددذل ناتةذتوهب مكشذتاي. يدذت  ن  ذردب 

والدمل ةلى وتمةر الدتو  المبتن ةجي و تم ةلى ال تاب الم ل ي  خ  بص شهتاا التالا عنق هت ة ر انيختام انيراومام
 يشكل وتم . 
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وودهت  ايدةتدجالنيطمتل ورهةر نةنتا ما  ج2016بنتبر  3 ا،الشهةت« بص انرل ت المربلي الثتنمي ما ةملمي »
وشذذنت  ذذتاب  ايدةذذتع،جال ملذذي ةذذتة ضذذربتب متددذذي لينظذذمب »عةذذت الم ذذتس«  اذذ، ذذتاب الاذذم، والشذذرالي المشذذتد ي 

 .متن الدرا، وداح والشم   وات  ا،ج ؤد ايدةتد بم ب متندي ةلى عاألما 

واليذذ،  ايدةتعمذذيجوملمتنذذي ي ذذ   المدلتمذذتب الم ذذب ي ةذذا الدنتصذذر    ةذذرةجنيذذت    2ةت و ذذت ب  ذذت ةملمذذي بذذص الشذذه
ض نذةنتا وورهةذر  د  ايدةذتدجودتون اةهت  ةتل، نذةنتا ودتونذًت  ذتمً  مذل ال ذتاب الم ذل ي لذرغ يهب اذ، ال ضذتا ةلذى 

تان   ةذرة خذ ل الدملمذيج  مذت ةنصر إدةذتع، والقذبض ةلذى  ةذ  500ج وانيرتةت ال تاب الم ل ي  يل  كثر ما هبمن
 .ما األنقتق مل  رت  غمة %99 نيرت  الام،  ن ع ضى ةلى  كثر ما 

، وذذأوي اليذ ج و ج يدملمذذي متنذدي اذ، منذذتالص نذةنتا2016مذتبت  25اذ،  3عذت ب المربلذي الثتلثذي مذذا ةملمذي بذص الشذذهةت 
يطمتل ةلممذتب المتاةمذي واليرهةذر اذ، النذ  4ةملمذي بذص الشذهةت  واة  يهذت الخرذتدةيدذض الدنتصذر ايدةتعمذي شذتبتة 

 الم ل ي.نةنتا ب بمت اةلنت ال تاب 
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راومامي مكتا ذذي و الهذذر خذذ ل ونقةذذ ةت اواذذته دتبذذت اذذ، انذذي 9/2/2018بذذتم  2018انرل ذذت الدملمذذي الشذذتملي نذذةنتا 
ي ةملمذتب ونمتاذي ليغةةذر شذكل ال مذتة الذتةر اذ، االدةتد بةث ورااص مل الدملمتب الد ذكراي ضذت الامتةذتب االدةتعمذ 
 مذت  تمذت يهنشذتا منر ذي ةت لذي ةلذى  الد ذكرايجنةنتا ووبدهت بر ي عنتا واندي اذ، المنذتالص اليذ، وذأ رب يتلدملمذتب 

ليهراذ  مذل ناذل ودتاضذتب ل نذر اليذ، وذب ن لهذت مذا المنذتالص ال تونعذي الذى ال تون مذل غذمة لمتادهذي انيشذتد انقذتق ا
   مؤمني.خر  الص امنت

ا ت وب ال ضتا ةلى  كثر مذا  (ج2018عمتنًت ة كراًت من  عتا الدملمي الد كراي الشتملي )نةنتا  30ووا ًت لمت ودن ا، 
ب  عهذب وةنتصذر إدةتعمذيج ووذتمةر  كثذر مذا ( إدةتعمًتج ووذب القذبض ةلذى مذت بياذتو  األلذ  ةنصذر مذت عذةا مشذي547)

 تد ل خيبتا عهت وعخقتا  نل يهب.و ر ومخبأ و يختم  ةنتصر ايدة 600

( 1170( ةربذي و)1086( ة ذتة نتنذقي و كثذر مذا )1685كمت اكيشقت ال تاب الم ل ي المصراي ونمرب  كثر مذا )
( ملةذتن  ذرم مخذتدج اضذً  30لمذتان المخذتدة و)( النذًت مذا ا120( ممدةذي للنبتوذتب المخذتدة و)420ندادي نتداي و)
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اي ذذي نقذذص ةلذذى الشذذراط ال ذذتوني يشذذمتل نذذةنتا. اضذذً  ةذذا ضذذبط م ذذتوالب  (20ةذذا اكيشذذتف ووذذتمةر  كثذذر مذذا )
 الي لل والهارة غةر الشر مي.

ي وال ضذذتا و ذذت انذذيهتات الدملمذذي قمذذتناب الينظذذمب ايدةذذتع، يشذذمتل وونذذط نذذةنتا ووذذتمةر  ذذل ال ذذؤد ايدةتعمذذي المكيشذذق
وايدراممذذذي والمرلتبذذذي دنت مذذذًت  و المشذذذيب  اذذذ، نةمهذذذب للدنتصذذذر والقذذذبض ةلذذذى  ةذذذتان   ةذذذرة مذذذا الدنتصذذذر ايدةتعمذذذي 

 اليطقةراي.

ونا ذذذت الدملمذذذي اذذذ، التصذذذتل الذذذى  تمذذذل ال نمذذذي الي يمذذذي للينظممذذذتب االدةتعمذذذي اذذذ، نذذذةنتا وامذذذتكا وذذذتدا  ةنتصذذذرةت 
لنتنذذذذذقي د والخنذذذذذتنق واألنقذذذذذتق ومخذذذذذت ن األنذذذذذل ي والذذذذذ خت ر والد ذذذذذتاب اودهت ةذذذذذت اية مذذذذذ، يتيضذذذذذتاي الذذذذذى األو ذذذذذت

واالبيمتدتب ايناداي والمراكم اية ممي ومراكم ايدنتلج ووتمةرةت يتلطتمل واكيشتف وضبط ووتمةر  ةتان   ةرة ما 
 ج والد تاب النتنقي.الدربتب والتدادتب النتداي و ممتب   ةرة ما المتان الميقارةج واألنل يج وال خت رج وال نتعل

ة ال متة إلى ال مديهت وقمتم الشرالي المتنمي يقرض ال مررة الطتملي يمنتالص ةتن  و ت ب  ت الدملمي ناتبت ةلى صدةت 
 الدملمتب يدت وقيمشهت وورهةرةت عتانري ال تابج واليأكت ما خلتةت ما الدنتصر ايدةتعمي.

رلبذي وةذتنة الالر تنذمي وامي تنذتب الثتنتاذي الدتمذي يشذمتل نذةنتا وما عةا الاهتن ا، ة ا الم تدج وذأمةا االنيختيذتب 
إلذذى دتمدذذي الدذذرا، وانيظذذتم التدانذذي مذذل عذذتا الدذذتم التدانذذ، الاتبذذتج وعةذذتنة اذذيح ي ةذذرة ال رنواذذل للصذذمتنبا والرراذذص 

 التا ري ومدظب الررق التاخلمي.

نياذذتب األلبذذتن ل ةذذتل، واالبيمتدذذتب ايناداذذي و ذذ ل  وذذأمةا وصذذتل الشذذتبنتب الم ملذذي يذذتلمتان الغ ا مذذي الرت دذذي وم
 ةا وأمةا اني تل األةتل، مذا وعلذى شذمتل نذةنتاج و رذل الذرق ايمذتان للدنتصذر ايدةتعمذيج وعدهذتض األخر ج اض ً 

  ي م توالب ليهرا  األنل ي وال خت رج واني تل الدنتصر ايدةتعمي إلى الم تاظتب المصراي.

الم ملذذي يتألنذذل ي  وضذذبط  ةذذتان   ةذذرة مذذا الدربذذتب  انذذتب،ج ا ذذت وذذب اكيشذذتف ووذذتمةر مذذت اذذ، االواذذتةةا الغربذذ، وال
وال خت ر و ممتب   ةرة ما المتان المختدةج و  ل  ضبط  ةذتان   ةذرة مذا األاذران   نذتا م ذتوالب الي ذلل والهاذرة غةذر 

 ة  واليهراذذ  و داةذذي المذذتان الشذذر مي مذذا وعلذذى الذذ  نج يتيضذذتاي إلذذى م ب ذذي الدنتصذذر الدتملذذي اذذ، الين ةذذ  ةذذا الذذ 
 ال ايدةتد واليررفالمختدةج والي، و يختم ا، ومت 
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والي، شهتب  اتنة   2018و ت اشتد و رار الختددمي األمراكمي يشأن ايدةتد ا، الدتلب ج الى نات  الدلممي الشتملي 
نتا والهتد  انيراومامي دتبتة اذ، الين ةص عةا و ادو، التات  والتاخلمي ا، انيهتاف الدنتصر ايدةتعمي ا، شمتل نة

ول مذي االبيمتدذذتب اين ذذتنمي الدتدلذذي و و  ةذص  ةذذتاف الينممذذي اال يصذذتنعي واالديمت مذذي مصذر لمكتا ذذي ايدةذذتد ة ذذر 
 2018ج واشذذتد الي راذر ا ذذر الدملمذي الشذذتملي اذ، ورادذذل ةذذتن الدملمذتب ايدةتعمذذي المنقذ ة خذذ ل ةذذتم   التالذي األدذذل

نةةا وال ذتاب األمنمذي والد ذكرايج عصج نتاا ما بةث ةتن الدملمتب  و ةتن ال يلذى اذ، صذقتف المذت م تدني يتلدتم ال ت
ج وو ن، التولي المصراي انذيراومامي لينممذي نذةنتا. واؤ ذت 2018ولل  يقضل الدملمي الد كراي الشتملي ا، عتاعي ةتم 

 ممًّت ونولمًّت.الي رار ةلى التود ال تي ال ي و تم  ال تةرة لمتادهي ايدةتد إ لم

 :التنمية المستدامة تحرك سيناء نحو

الذذ    صذذتده الذذر مس ة ذذت القيذذت  ال م ذذ، ج 2018ل ذذني  107ووا ذذًت لل ذذراد د ذذب ج   2019ج  2018خذذ ل ةذذتم، و 
الذذر  مشذذرو  ونممذذي  وللذذ  لييذذتلىعيشذذكةل لانذذي بر نذذهت م ذذتةت د ذذمس الامهتداذذي للمشذذروةتب ال تممذذي واالنذذيراوماميج 

وذذتاةر ال نمذذي األنتنذذمي و لذذى م ذذتداا ةمذت  الينممذذي ةج بةذذث وروطذذم اةهذت  لذ  اذذتان  400اج ةلذذى م ذذتبي شذمتل نذذةنت
لضذذذمتن  ال  مذذذي المذذذتادن المت مذذذي ج وو ذذذيهتف إنشذذذتا وامدذذذتب نذذذكنمي و ذذذر  ليذذذتالةا ال ذذذكتنج مذذذل اوخذذذتل ايدذذذراااب 

ذوضذذمتن وذذتاةر الممذذته ل داضذذ، القمذذتم عينقةذذ ةتال قذذتظ ةلذذى ةذذ ه ال نمذذي يدذذت  منذذتالص   لذذ  اذذتان ةلذذى 400ج وو  ذذب الذذ
 . ل  اتان ا، نرتق م تاظي، عتدندةت واينمتةةلمي ما النتبمي ايناداي 125ل نررةج ووضب نهل الرةني ودنتد ا

وذذب الين ذذةص عذذةا  تاذي الذذت اداب والاهذذتب المدنمذذي لاب الصذليج وللذذ  مذذا خذذ ل وشذكةل مامتةذذتب ةمذذل انمذذي اذذ، ا ذت 
االديمت مذيج وال نذتا المؤن ذ،ج وعنادة الينممذي و لمذتب تنعيج وورذتار ال نمذي األنتنذميج والينممذي ماتالب الينممي اال يصذ 

الينقةذذ ج لطذذ، و  ذذص دقاذذي القمذذتنة ال متنذذمي اذذ، وضذذل انذذيراومامي ونممذذي ل ذذةنتاج و ذذ ل  وضذذل ختدالذذي ل نذذيثمتداب 
هذذت شذذب  دماذذرة نذذةنتاج وععاذذتن  تةذذتة لاذذ د الميطتملذذي وو  ةذذص االنذذيثمتد األمثذذل لإلمكتنذذتب اال يصذذتنعي اليذذ، ومخذذر ع

 .النيثمتداب ا، ال رتةتب الصنت مي والمدا مي واليدتبنمي وال متبمي وغةرةتا

و ذذت شذذهتب منر ذذي نذذةنتا ونممذذي وانذذدي وشذذتملي وهذذتف الذذى و  ذذةا الظذذروف المعمشذذمي للمذذتاالنةا مذذا خذذ ل  تاذذي 
 تاذذي اشذذكتل النهتعذذي الذذى ال ضذذتا ةلذذى  اذذ،نذذةؤن   عذذتوده المذذتادن الميتبذذي ج وددلهذذت منر ذذي دتليذذي ل نذذيثمتد والذذ  

مظلذذي  اذذ، ةملمذذي الينممذذي  تاذذي  دهذذمة التولذذي و ذذت  شذذتدة و ذذت ايدةذذتد وةذذت نيماذذي بيممذذي لل نذذتا والينممذذي واليدمةذذر ج 
ج  .ملمذتداب نوالد 3ن ذت ونممذي نذةنتا  ا لذ  إدمذتل، مذت  وذمح مذا ومتاذل ضذما انذيراوماميقمذتنة ال ذتاب الم ذل ي. ج و و 
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ملةتن دنةهت إضتفمي لتةب مشروةتب الينممذي  60ج م ل   2020 – 2019كمت ان و ادة اليخرمط اوتبت خ ل ةتم 
  الميطتملي يتلم تاظي.

ملمذذتد دنمذذي وللذذ  عماذذتنة  ذذتدةت  5.23ي ذذتال، وذذب وتدمذذ  انذذيثمتداب بكتممذذي  2020/  2019وخذذ ل الدذذتم الاذذتدي 
 .2018/2019 المتض،م تدني يتلدتم  75.1%

ملمذتد نوالدج إضذتاي إلذى  20ملةتن ارصي ةملج وض  انيثمتداب عن ت  2وتاةر ونممي نةنتا  وو يهتف انيراومامي
 .%4.5نةنتا ما التخل ال تم، لذ دال نصة  

القمذتنة ج وو ذينت 2052االنذيراوما، للينممذي الدمرانمذي  ةلى المخرطاةيمتب انيراومامي ونممي نةنتا ا، إةتانةت و ت 
نشتا مشروةتب   ةرة وميتنري وصغةرةج وخلص ارم ةمل لاممذل المذتادن ج إلى إ2030ال متنمي واً ت لرقاي مصر 

 .عهتف دال م يت  المعمشيج وو  ةا الم يت  االديمتة، والث تا، ألعنتا نةنتا وايمكتنمتب الميتبيج

ونقةذذ  شذذبكي الذذرق  لذذ ل  وذذبلن ذذم  ال ذذتم، المصذذري  وو ذذدى انذذيراومامي ونممذذي نذذةنتا الشذذتملي إلذذى ودماذذم نماهذذت اذذ، ا
منتا ذذي ةلذذى م ذذيت  ك ذذر  و نقذذتق  لذذربط شذذب  دماذذرة نذذةنتا عبتقمذذي الم تاظذذتبج ووذذتخل ةذذ ه المشذذروةتب اذذ، إالذذتد ال

الدتلبج وللذ  نظذًرا لضذخميهت مذا بةذث األالذتال واأل رذتد وباذب األةمذتلج والخرذي الممنمذي القمتنذمي اليذ، وذب ونقةذ ةت 
 .خ لهتج بةث عدتن  ل لل  ةلى نةب البدت األمن، وال متن، لل تون الشرقمي للتولي

 ذذةا  تاذذي ماذذتالب ال مذذتة والظذذروف المعمشذذمي وامكذذا ال ذذتل إن خرذذط المشذذتدال الينمتاذذي اذذ، نذذةنتا وهذذتف الذذى و 
ألةذذتل، نذذةنتا واذذأو، للذذ  مذذا خذذ ل إ تمذذي مايمدذذتب  دا مذذي وصذذنت مي وةمرانمذذي واذذ د المذذتاالنةا لإل تمذذي والدمذذل 

 اةهت. 

  عذت مذا ورهةذر نذةنتا  واًل مذا ال ذؤد ايدةتعمذي واليطقةراذيج تن ال واةتااهتجفم  ان  ولطى وي  ص الينممي   ال شوممت  
 المتدتن ا، يدض المنتالص الم تونة عهتج لط، بيب عتا ةملمتب الينممي ال قمقمي ا، األدض المبتد يج

ولذذ ل   الل ذذت ال ذذتاب الم ذذل ي والشذذرالي الدتبذذت مذذا ال مذذ ب الد ذذكراي واألمنمذذيج لمتادهذذي ولذذ  الدنتصذذر ايدةتعمذذي 
وي  ذص يشذكل   تنذت الينممذيتادهذتب الد ذكراي قةرايج و ت ب  ت ناتبتب   ةرة ضت ولذ  الدنتصذرج ومذل ولذ  المواليط

 ميتا . 
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وااص مالس الت داا ا، اديمتة  ع اب الةتم ةلى اةيبذتد ضذ تعت ال ذتان  ايدةتعمذي ي ذةنتا  2019 كيتبر  30واى 
 27قتبذذي ج وبم تاظذذي شذذمتل نذذةنتا مر ذذم عئذذر الد ذذت اذذ، ةلذذى  مذذةا ي راذذي و ايدةذذتع،ال ذذتن   )ضذذ تعتمذذا الشذذهتاا 

ج نذذ تط   عقذذي ماهتلذذي  2019 كيذذتبر  12ج بذذتن  نذذ تط   عقذذي ماهتلذذي ةلذذى ممدةذذي  ايذذتن اذذ،  2019 غ ذذرس 
" وومذذت المتاا ذذي ةلذذى صذذرف  2019 كيذذتبر  19ةلذذى وامذذل  عذذت المدذذراج يانذذتد الشذذم   واذذت يشذذمتل نذذةنتا اذذ، 

 تعةا .  الض تعت والمص ألنرودتاضتب 

  المجاالت:ة التنمية الشاملة في كافة نستعرض عمليات البناء والتطوير طبقا لخط يليوفيما 

  واالنفاقأواًل: الطرق 

 . ب 1922الراً ت يهدمتل،  التال   24ويضما مشروةتب ماتل الررقج إنشتا  •
  ةلتميًراج    460الرق يأالتال  9ونقة   •
  1ميرا والراص ةرض،  25 ب يدرض  211الدتدي« يرتل  -وب االنيهتا ما الراص »اينمتةةلمي  •

مير   27.2 ب يدرض  42داح« يرتل  -تدندةت إلى النقصج والراص »الدرا، ب ما ع 144يرتل 
 ميرا. 49 ب يدرض  160يرتل   4 الدرض،والرراص 

 ميتد   10 ب يدرض  75ةنتا يرتل وب ورتار الراص »الاتي« وال ي عدت ممر انيراوما، ةتم ا، ن •
 كب. 

ميرا والراص  24يدرض   ب 30وب دال  قتاة الرراص ال تبل، ما الدرا، بيى المةتان يرتل   •
 .ميرا 24 ب وبدرض  60الدرا،« يرتل  -عئر ل قا -»يغتان 

 ."الن    –التيت " وب االنيهتا ما ورتار ووتندي الراص  •
  ب. 103ج يرتل  "نتابل واني ووةر  -د س الن   " ونقة  ورتار ووتندي الراص  •
  ب.  680الرق يهدمتل،  التال   3كمت وب ورتار ووتندي  •
  3 ب ا، اواتةةاج  ل اواته ع يتي ةلى  342شرم الشم « يرتل  -الراص »النقصبيب ونقة   ةمتل  •

 بتداب مروداي.  
  ب يمتبني التد نةنتا.  3.5إنشتا ودص  ا نواج الراص الطتدنم، / بمتم متن، يرتل  •
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ذذ ممتنبا يمتبني الدرا، )مةتان الراتة، ذذذ مةتان دتمل النصر ذذ مةتان عن  ال تةرة ذ 5وأةةل ودال  قتاة  •
 مةتان ال تةي ذذذ مةتان الدي و (.

  تدنم، الدرا،.  وانيطمتلشتد  القتوح  وورتار الغرب،دال  قتاة متخل الدرا،   •
 ب ما   820يتيضتاي إلى وتندي وورتار وعنتدة  ةلتميًراج  1462الراً ت  خر يأالتال  15ودتد ونقة   •

 الرق  8نةنتا يدتن  الررق يشمتل
تق  نقل  نتة ال تاسج ول ل  لربط نةنتا يتلتالا األمج ا،  ل ما م تاظتب  نق  4االنيهتا ما ونقة  وب  •

 يدتن نق ةا شمتل اينمتةةلميج ونق ةا دنتد عتدندةت.    اينمتةةلمي« –»عتدندةت  
 .وب وشغةل الدتبت ما الطبتدي الدت مي ةلى  نتة ال تاس   •
م  11,2م وةرض 640ري دتبت يرتل دال  قتاة وا نواج الطتبري ال ت ب  ةلى  نتة ال تاس وعنشتا  تب •

 .م  ةلى  نتة ال تاس الاتبتة65وادوقت  
  500 ب وةرض  5ونممي منر ي شرق عتدندةتج ونقة  األدصقي الب راي يرتل كمت ويضما مشروةتب  •

 ميرج وع تمي نتبتب اليتاول

 ثانيًا: الموانئ. 

 . الب ري انشتا مةنتا شرم الشم   •
 انشتا مةنتا نتابل الب ري.   •
 تا التد نةنتا الياتدي. مةن •
 مةنتا الصةت يرتد نةنتا. •
 . الب ري مةنتا  عت  نممي  •
لدرا، الب ري ودال  قتاو  وةت مةنتا عضتة، وانتاس المتانئ الب راي األخر  ةلى  ورتار مةنتا ا •

  ج إنشتا منتالص لتد يمي ناخل المةنتاج ووب دبر  يدتن ما الررق. نتبل الب ر الميتنط

 الزراعية. ثالثًا: التنمية 

 و ت عت يتد وشبكتب دي وصرف    )ماوب ونقة   تاي اةمتل ال نمي األنتنمي والي يمي  في شمال سيناء  •
ال  اتان ما الضقي   400الب ت لخري الينممي المدا مي ولل  عمداةي   الم تصةل(دما   ةر ا، انيتج 
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ال ر  -عئر الد ت  -دايدي  -دنتد ال نررة  -الشرقمي لل نتة بيى داحج ووضب منتالص: »نهل الرةني 
 الشم   وات".  –داح   –المةتان  -المماد  -ال تادار  -

وامًدت وضب  نشري   14واربي اليامدتب ال تواي المدا مي ما خ ل وب ور ةص  في جنوب سيناء •
   عةنهت:ما  . .%70 دا مي ونمكمي ل كتن الم تاظيج ووصلت ن   الينقة  لن ت  

 ج وامل الرانيج ". مل  عت صتارةوامدتن يمتبني د س نتد " وا ➢
 وتلج "   ال ت ج واملووامدتن يمتبني  عت نممي ةمت: " وامل  ➢
ج وامل  عت غرا ت 1وامل مكي ج وامل  عت غرا ت " : وة،وامدتب  خر  يمتبني  عت دنعس  5 ➢

 "  ج وامل ن راا3ج وامل  عت غرا ت 2
 . "التانيتد وامل ممدرج وامل شب" وامدتن  خران يمتبني التد نةنتا ةمت  ➢
  ."وامل الشم  ةتان "  توراا ةت وامل يمتبني نتنت  ➢
 . الف اتان يتلصتد المدا مي يشرق اينمتةةلمي الاتبتة 5 داةي   ➢
 .اتاًنت 1640إنشتا ممدةي متنات يشرق اينمتةةلمي الاتبتة يم رح   ➢
 وب إنشتا المئتب ما الصتد المدا مي ووت ادهت ةلى عتو نةنتا.  ➢
االكيقذتا الذ او،  الخضر والقتكهذي عهذتف و  ةذص ينيتجي نمتلدمي يم تاظي نةنتا ممدة 12انشتا  ➢

 لهت. 
  وة،  والنخلجال  ني  مر مي ما اليامدتب الينمتاي المدا مي والي، وشمل  10وب ونقة  في وسط سيناء   •

وشمل المداةي ا، ة ه اليامدتب ةلى المايتن والرمتن   نكنىجوديمت ةلى االيتد وباتن هت وامل 
    تليتل،: وة، ةمةيهت ا، انهت وشغل م تبتب ص راواي بيب انيغ لهت  ووأوىج والنخل والخضرواب 

اتان ما المبتن، وب وشةةت   50و  داةيجاتان  1760: الم تبي الميتارة للمداةي مل خشب ال تن وا ➢
 عئر عيرول  ةمتق.    2منمل ووب بقر   110

  منمالً  55وب عنتا  مبتن،جاتان  27وةتن  اتانج 583الم تبي الميتارة للمداةي  التاةتف:وامل  ➢
 عئر  ةمتق.    وبقر. ةلةهت

  ةلةهتج  منمالً  15وب عنتا  مبتن،اتان  14وةتن  اتانج 534الم تبي الميتارة للمداةي  يغتان:وامل  ➢
  .81ايتد  ةمتق. وايتادت لل  اليامل ياتن  الطةلت  5ووب بقر ةتن 
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  منمالً  55وب عنتا  مبتن،اتان  28ج وةتن اتان 583تارة الم تبي المدا مي المي المغقر:وامل  ➢
  المغقر.. واتدت ا،  راي عئر  ةمتق  15ج وبقر ةتن ةلةهت

 ةلةهت.    منمالً  55ج ودتد  عنتا مبتن،اتان   20ج وةتن اتان 430: الم تبي المدا مي  وامل المغتدة ➢
ج  ةلةهت منمالً  15تا ةتن وب عن  مبتن،اتان  15ج وةتن اتان 105ي المدا مي : الم تبوامل نخل ➢

 ج واتدت ا، مر م نخل. عئر  ةمتق 2وبقر 
  منمالً  75اتان مبتن، وب عنتا ةتن  48وةتن   داةيجاتان  750وامل الخقاي: الم تبي المدا مي  ➢

 واتدت يمنر ي الط م .   عئرج   14ةلةهتج  مت وب بقر 
منمال   120اتان مبتن، وب عنتا  120وةتن  اتانج 1100ي: الم تبي المدا مي الم ردة وامل النثةل ➢

 عئر  ةمتقج واتدت يمنر ي النثةلي.   30ووب بقر  منماًلج  150ما الم رد عنتاه وةت  
  55وب عنتا ةتن  مبتن، اتان  62ج وةتن اتان 1180الم تبي المدا مي  ال مرتن:وامل صتد  ➢

  ي الغةر ة.  رج واتدت يمن عئر 15ج ووب بقر منمال 120منمال ما ةتن 
ج منمال ةلةهت 55وب عنتا ةتن  مبتن،اتان  22ج وةتن اتان 500: الم تبي المدا مي يمت وامل ال ➢

 يمنر ي الرةبي.   واتدت ج عئر  ةمتق 12ووب بقر  

 .العمرانية والمدن الجديدة: اإلسكان والتنمية رابعاً 

نذةنتا مذا ةملمذتب اخذ ا عا  الينتا  واالشذتدة اذ، ال تاعذي الذى ان مذت  تمذت يذ  التولذي وا ذًت للدملمذي الشذتملي اذ، 
 ذذتن الهذذتف منذذ  ا تمذذي منر ذذي ةت لذذي لطتنهذذت ومثذذل  جمذذل  رذذت  غذذمة ال ذذتونيلل ةذذتب والمذذماد  الم صذذ ي للشذذراط 

و تمذذت  ل ةذذتل،جمذذا الانةهذذتب  يدذذتاض  الملمذذتداب و ذذت  تمذذت ال كتمذذي يصذذرف  المصذذريج ال ذذتم، ل مذذاوهتبذذت 
  . وبضتداي ومايمدتب عتواي مدمتدايمتن  يهنشتا

والي، ما عةنهت  عتوي عةت  400و وبتة نكنمي  80995 يهدمتل،مشروةتب  5وشمل مشروةتب اينكتن ونقة   ➢
 انشتا وامدتب ةمرانمي دتبتة مثل: 

 . عتوي منمل  400واالف وبتة نكنمي  10 يهدمتل،بتة  انشتا متبني داح الات  ➢
   ن مي.ملةتن   1.15متبني ن م يشرق عتدندةت والي، و يتة   ➢
 .  ن مي  ل  50لى  إر الد ت الاتبتة ةلى ي ةرة ال رنوال ووي ل متبني عئ ➢
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مي. و ت وب  ن   ل  250وبتة و يتة   52642 يهدمتل،اتانًت  2828متبني اينمتةةلمي الاتبتة ةلى م تبي  ➢
  األولى.وبتة ا، المربلي  266و   ل  12االنيهتا ما  

 يتلدرا،   وبتة نكنمي يتلطتمل ا، متبني الم تةةت  2000االنيهتا ما   ➢
وبتة إنكتن اديمتة، مت ةي ةلى المربلي  6972يم تاظي دنتد نةنتا عل  إدمتل، التبتاب ال كنمي المنيهمي  ➢

 –وبتة نكنمي  156إنكتن شرم الشم   –وبتة نكنمي  2480تد وبتة نكنمي إنكتن الر 3972عذ األولى 
  –وبتة نكنمي  160ن  عت  نممي إنكت  –وبتة نكنمي  252إنكتن نتابل  –وبتة نكنمي  276إنكتن نة  

  –وبتة نكنمي  40إنكتن نتنت  توراا  –وبتة نكنمي  32إنكتن التيت  –وبتة نكنمي  480إنكتن د س نتد 
 .يوبتة نكنم 96 عت دنعس 

وبتة نكنمي وعنكتن د س نتد  320وبتة نكنمي مت ةي ةلى إنكتن  عت دنعس  3000وا، المربلي الثتنمي  ➢
وبتة نكنميج وا، نتابل عل  ةتن  1696وبتة نكنمي وعنكتن الرتد  180ن نة  وبتة نكنمي وعنكت  256

وامدتب ونمتاي  7ما  وبتة نكنمي لل  اال يراد ما االنيهتا 320وبتة نكنمي و عت  نممي  228التبتاب 
 عةتب ووامدتب  ن  وةراص / الرتد  210عةيت عتوات مت ةي ةلى نهل ال ت  / الرتد عذ 595عتواي يهدمتل، 

عةيت ووامل النهتعتب / د س نتد  25عةيت ووامل ال ملي / د س نتد  15عةيت ووامل ال  مم، / د س نتد  55
 .عةيت 55عةيت ووامل وان  ندتل / نتنت  توراا   25 عت ددتة / د س نتد  ووانيعةتب  210

 وبتة إنكتن اديمتة،". 500 ل  و  14االنيهتا ما وتصةل المرااص إلى  ➢
الى متدس  2017يشمتل ودنتد نةنتا ما  عتوي وامل  17تب الينمتاي ال تواي وةتنةت وب انشتا اليامد ➢

2020.  

 . خامسًا: الري والموارد المائية

ودت  ك ر مشرو  مت ،  نقل الماذر  الم بذ، ل نذتة ال ذتاس الاتبذتة لن ذل  وة،إنشتا "ن تد  نراعةتم"  •
ما ممته ورةي ال تاس ليرةي نذةنتا الشذرق  3مملةتن  1.2مير لن ل  400ممته النةل إلى نةنتاج يرتل 

داةذذذي واليامدذذذتب الذذذ  اذذذتان ي ذذذةنتا وانذذذيختامهت اذذذ، ماذذذتالب الشذذذرد والم  400واليذذذ، و ذذذيهتف  داةذذذي 
 ال تواي 
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ورتار "ورةي ال  م" و"ورةي الشم  دتعر الصبت " و"ورةي الشم   ابت"ج وغةرةت ما الير  والمصتدف   •
 نةنتا. ى الي، وهتف إلى وتصةل الممته ال

 ج"%100ال تاس عن بي    نتةاالنيهتا ما ونقة  ن تدة ورةي ال  م و ت   •
  دضمي. خمانتب  3وب االنيهتا ما إنشتا   •
  .إنشتا م رتب و لمي الب ر يمتبني، نة  ونتابل •
كمت وب إنشتا الدتبت ما ال تون ومخراب ال ةتل ليتاةر الممته الد يي لري اليامدتب الص راواي   •

 .والصتد المدا ميج ول متعي المنتالص ما خرر ال ةتل واألمرتدوالمدا مي 
 وب إب ل وواتبت م ري و لمي ونط نةنتا.  •
 / ج اض  ةا إنشتا شبكي ممته الشرد. 3 الف م 10ورتار م ري ممته الب ر يتلدرا، يرت ي   •
 عتا ونقة  مشرو  يمتان متبني داح الاتبتة يتلممته وم ري و لمي الشم   وات. •
 ال  ني" .   –نخل   -داح  -عئرا نر مت وةمم ت يمنتالص »الشم   وات   30هتا ما بقر  كثر ما  االني  •
 .الشم   وات" –عئرا يمتن " داح   27ة ووشغةل  وب دال  قتا •
  –الش ق  –الخروبي  –/  لم رتب "  عت التالي 3م  200م ري و لمي ممته  يتدج يرت ي  4ونقة    •

 ."الدكتد
  . /3 ل  م  150ممته الب ر يشرق عتدندةت يرت ي  االنيهتا ما م ري و لمي  •
 /  عر س ملد . 3م  1500إنشتا م ري و لمي ممته الب ر الت ي  •
 /  يمتبني التيت.  3م  1500انشتا م ري و لمي ممته الب ر الت ي  •
  ".الرتد –د س نتد  -م رتب و لمي ممته الب ر يمنتالص »التيت   3ونقة   •
 /  يمتبني الرتد 3 ل  م 30ر الت ي تا م ري و لمي ممته الب اض  ةا إنش •
نهل   -د س نتد  -ندتل  -نتابل  -عئر ممته يمنتالص "  عت نممي  25ووب االنيهتا ما بقر  كثر ما  •

 . توراا« –ةةتن متنى    -النهتعتب  -الراني   -البتغي  واني - عتددتة  -الرتد  -ال ت  
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 : مجال التعليم: سادساً 

 :  الجامعيالتعليم  

 غةل دتمدي الدرا، والي، عتا الدمل يدتن ما الطلمتب عهت. انشتا ووش •
 دتمدي الرتد ا، دنتد نةنتا والي، عت ب يكلمي اليربمي.   •
يمذتن الذتد نذةنتا وداس  دنمذ  وللذ ملمذتد  5.3 الدماذم. عيطلقذيدتمدذي الملذ  نذلممتن عذا ة ذت  وب انشتا •

 نتد وشرم الشم . 
بيبدذذتن الطلمذذي اليطنتلتدمذذي اذذ، عتدنذذدةتج ووذذتدس و ادة بتدذذت مدهذذتبا انةذذةا صذذنتةةةا اذذ، شذذمتل نذذةنتا  •

 .اليدلمب الدتل، و تالهمت لاتمدي وطنتلتدمي

 مجاالت التعليم األخرى.  

 .ودلمممي(إناداب  /مشروًةت ودلممًمت وشمل )إنشتا ودال  قتاة متادس  46وب ونقة   •
 ملةتن دنم .  209,23متدني عيطلقي إدمتلمي  57وب إنشتا  •
 ملةتن دنم .  5,7مشروةتب عيطلقي إدمتلمي خمس  انشتقةت االناداي الي، وبالمشروةتب  •
 ملةتن دنم .  40,9متدني عيطلقي إدمتلمي  161وب ورتار وصمتني ةتن  •
وللذ  يمذتن داس نذتد  إدمذتل،اصذ   92ةلذى  و يذتي متدنذي  12ا، اليامدتب ال تواي وب انشتا ةذتن  •

 22ةلى  و يتي تادس المتدني المتيتنمي يرتد نةنتا الي، بةث ويضما ة ه الم واعت نمميجوالتد نةنتا 
 ملةتن دنةهًت.  33اص  ما داتض األالقتل ولل  بيى اليدلمب األنتن، ولل  عيطلقي ادمتلمي 

 واى اليامدتب ال تواي  عضت وب انشتا انيرابتب ماهمة.  •
 اص . 44لى ة و يتي متادس للقصل التابت  10دتب ال تواي  عضت وب انشتا ةتن واى اليام •
   مشرو  ورتار اليدلمب " المدلمتن  وال "  إالتدمدلب ا،  1500وتدا  ةتن  •
 -نتابذذذل  - عت نممذذي  -د س نذذتد  - عذذذتدنعس " متدنذذي ومدهذذت   ةذذذري وعنادة ودلمممذذي يمذذتن  60إنشذذتا  •

 المايمعمي.يتلمشتد ي  "نة   – توراا نتنت  –الرتد  –شرم الشم  
 –الشذم   واذت  –ال  ذني  –عئذر الد ذت  -نخذل  -الدذرا، "  ةذري يمذتن متدني ومدهت   53عاري ونقة   •

 ."علتالي –دمتني 
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انذذذيطمتل إنشذذذتا وواهةذذذم اصذذذتل اليدلذذذمب األنتنذذذ، وال ذذذتا اذذذ، إنشذذذتا م نذذذى لإلنذذذكتن الر عذذذ، ياتمدذذذي  •
 الدرا،.

 .ر د ياتمدي المل  نلمتن اتني ل كا ال 10وتاةر  •

 سابعًا: مجاالت الصحة

ج منهذذت إنشذذتا م يشذذفمتبج ومخذذمن ل نواذذيج وداذذل مشذذروًةت 14لصذذ مي ا ذذت وذذب ونقةذذ  اذذ، ماذذتل الرةتعذذي ا •
 .نرار 400م يشفمتب  خر ج يهدمتل،  10كقتاة 

 م يشقى ووبتة ص مي.  15 •
 . عت دنعس" -التيت  - توراا م يشفمتب مر ماي يمتن " نتنت  3دال  قتاة وورتار  •
 - عذذت صذذتارة  -واني الرذذتد  -يمذذتن »الا ةذذل  وبذذتاب صذذ مي 5وذذب االنيهذذتا مذذا داذذل  قذذتاة وورذذتار   •

 د س م لي.   -د س نتد 
وبذذتاب للرةتعذذي األولمذذي األنتنذذمي  7ج اذذ، دنذذتد نذذةنتا وضذذدت ةذذتة م ذذيتاتب للخذذتمتب الصذذ مي ةذذ، •

وشذمل الم ذيت   األولجمكيذ  صذ ي وللذ  اذ، الم ذيت   18وبذتة صذ يج و 14مراكم صذ ي  نذرةج وو 
ج فممذذت اشذذيمل الم ذذيت  الثتلذذث ةلذذى م يشذذقى شذذرم الشذذم  قى ةتمذذتم يشذذفمتب مر ماذذي وم يشذذ  6 الثذذتن،
ج وللذذذ  ج واذذذى متبنذذذي نةذذذ  م يشذذذقى خذذذتم م يشذذذفمتب ختصذذذي يمتبنذذذي شذذذرم الشذذذم  4ج وةذذذتن الذذذتول،
 ملةتن دنةهًت.  336.850يطلقي ع يهدمتل،

 ن ري إندتف. 25وب االنيهتا ما ورتار ودال  قتاة  •
 الد تد"ج –عئر الد ت  -وبتاب ص مي يمنتالص " ل قا  3ل واهةم االبيمتدتب الر مي ال  مي ليشغة •
 واهةم ةتن ما األدهمة الر مي الميرتدة لتةب م يشقى الدرا، المر مي. •
 ووبتة ص مي ومخمن  نواي.م يشقى  15وب إنشتا  •
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 ثامنًا: التنمية الصناعية 

شذذذمتل، الغربذذذ،ج ومنر ذذذي مشذذذروةتب ونممذذذي صذذذنت ميج ويضذذذما واهةذذذم ال نمذذذي األنتنذذذمي للربذذذل ال 4ونقةذذذ   •
الختمتب يتلمنر ي الصنت مي ع ئر الد تج وونقة  المربلي الثتنمي ليرذتار مصذنل الدذرا، ل نذمنت يهنشذتا 

م بذةا الذا نذنتًاتج لمصذل إدمذتل، الرت ذي اينيتدمذي  3.7لمصذنلج يرت ذي إنيتدمذي الخط الثتلث والرايذل يت
 .ملةتن الا ننتًات 6.9للمصنل إلى 

 ي الصنت مي يأعت  نممي يانتد نةنتا ووب ال تا ا، وتالةا صنتةتب والي، ما عةنهت: " وب ورتار المنر •
 ومشغتالب بتواي".صنتةتب ودتبنمي ومتان عنتا و هربت مي وصنتةي ناتن 

 مت وب ال تا ا، ونقةذ  المشذروةتب الصذغةرة يانذتد نذةنتا يمنذتالص »د س نذتدج ون ذصج ةةذتن متنذىج   •
 نة ". 

اتانج عشمل مدتدض للخضتد والقتكهذيج واألنذمتةج والل ذتمج  38.8ةلى م تبي  نتق الاملي يتلدرا، •
 والتوادا.

 ننتًات. 2م بةا م 3إنيتجج يرت ي إنيتدمي خرتط  4مامل ينيتج الرختم يتلاقاتايج يدتن  •
المنر ي الصنت مي للصنتةتب الث ةلي ا، ونط نةنتاج ل نذيقتنة مذا  دض نذةنتا مذا مدذتنن وعمكتنمذتب  •

 ج مثل المدتج والطرا يتل والرختم والارانةت. ضخمي
 .وب إنشتا منر ي صنت مي ضخمي ا، متبني عئر الد ت   •
 .لمصنل األنمنت يتلدرا، يهضتاي خرةا إنيتجاينيتدمي  ومت  اتنة الرت ي  •

 تاسعًا: الصرف الصحي 

 .د(الرت  –نخل  –ال  ني  –عئر الد ت  –مشروةتب صرف ص ، يمتن )الشم   وات  5ونقة   •
 -نذتنت  ذتوراا – عت  نممذي  –د س نتد  –نة   –ونقة  م ري وشبكي صرف ص ، يمتبني " الرتد  •

  عتدنعس" 
 3 ب وبهت ةذتن  15.5 التانيشبكي الصرف ل راي  وة،: يمتبني الرتد الص ،وتندتب شبكي الصرف  •

 . 9/2019/ 20الى  2015م ري دال ما 
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 : رعاية الشبابعاشراً 

 .راكم شبتد م 10إنشتا  كثر ما  •
 مر م شبتد.  35ورتار ودال  قتاة  •
 وب ونقة  الصتلي المغرتة يتلدرا،. •
ذذذ مر ذذذماا شذذذبتد  والرذذذتدجاالنيهذذذتا مذذذا ونقةذذذ   تةذذذتب وم ذذذتد  ةتلممذذذي لمنيذذذت  الشذذذبتد يشذذذرم الشذذذم   • عذ

 و"الروا تب" و"مضمتد الهاا. "الهضبي"
 م الشم .ما المتبني الشبتعمي يشر  االنيهتا ما ونقة  المربلي الثتلثي  •

 احدى عشر: المطارات 

 .ودبرهمت يتلممراب ال تلميج وونقة  عرج مراقبي دتاي ممرااورتار مرتد الدرا، التول، يهنشتا  •
 .مرتد »الملةم« ل نيختام المتن، ورتار •

 عشر: الثروة السمكية  أثني

 إنشتا  ك ر المماد  ال مكمي ةتلمًمت ا، نةنتا. •
 ما مرتد الدرا،  إنشتا ممدةي " م شم تن" يتل رد   •
 ممدةي "الروضي" ومشرو  األ قتم ال مكمي عب ةرة "ال رنوال".  •
  بتاض. 5906اتاًنتج يهدمتل،  19351ونقة   بتاض االنيمدا  ال مك، يشرق عتدندةت ةلى م تبي  •
 . اتني 10وونقة  ي ةرة الصةت ال ر يشرق عتدندةت ةلى م تبي   •
 اتانت  15590اد  ال مكمي ةلى م تبي يتلمشرو  ال تم، ل نتة ال تاس اتن المم  •

 ثالث عشر: الكهرباء 

 .الدرا،( -الشم   وات  –مشروةتب لرال  قتاة شبكتب الطهربتا يمتن )داح  6ونقة   •
 وامًدت عتوًات وااييت  مشرو  اينكتن االديمتة، يتلدرا،.  18وتصةل الطهربتا إلى  •
 نخذذلج وال  ذذنيج و عذذت)يمنذذتالص ال تواذذي والرذذرق  االنيهذذتا مذذا اةمذذتل وتصذذةل اليمذذتد الطهربذذ، لليامدذذتب  •

  نمميج والتد نةنتا(.  دنعسج و عت
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نتالص )ال نررة شرقج وبئذر الد ذتج ونخذلج لليامدتب ال تواي وال ر  والررقج يم الطهربت ،ووتصةل اليمتد  •
ل تلذي دنعس( لي  ةا م يت  ختمي مراذص الطهربذتا ي ذةنتاج ونةذب ا  نمميج و عت والروضيج والرتدج و عت

 األمنمي وختمي المتاالنةا.

 رابع عشر: مشروعات سياحية

 5يهدمذذذتل، انذذذيثمتداب داذذح(  –الدذذذرا،  –عئذذذر الد ذذت  -ونقةذذ  مشذذذروةتب نذذمتبمي يمنذذذتالص )شذذرق عتدنذذذدةت  •
   ل  ارصي ةمل. 37ملمتداب دنم ج ونيتار 

  . جدول يوضح ما تم من تنمية في كل مجال يليوفيما 

 مجاالت التنمية  القطاع م

  ب. 460االتال  يهدمتل،الرق  9ونقة    • الرر ق واالنقتق  1

  ب. 680االتال  يهدمتل،الرق  3ورتار ووتندي  •

 ممتنبا يمتبني الدرا،.  5ودال  قتاة  وأةةل •

 نذتة ال ذتاس " نق ذةا شذمتل   نذقل  نقتق 4ونقة  ةتن  •
 . ونق ةا دنتد عتدندةت  اينمتةةلميج

  نتة ال تاس.  الدت مي ةلى الطبتدي وشغةل الدتبت ما  •

وداذل  قذتاة  ال ذتاسجدتبذت اةلذى  نذتة   ذتبري انشتا   •
 ال نتة.  ال ت ب اةلى الطتبري وا نواج 

 مير.  500ج ةرض  ب 5ادصقي ي راي يرتل  •

 الب ذري ج نتابذل  الب ذري الشذم   )شذرممذتانئ  5انشتا  • المتانئ 2
 نممذذي   عذذتج الصذذةت يرذذتد نذذةنتا ج  الياذذتدي ج نذذةنتا 
 (.  الب ري 
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ر مةنذذذتا الدذذذرا، الب ذذذري وداذذذل  قتاوذذذ  ودبرذذذ  ورذذذتا •
 يدتن ما الررق. 

ال  اتان ما الضقي الشرقمي لل نتة بيى  400 داةي  • الينممي المدا مي  3
 .نةنتا( )شمتلداح 

 وامدت  دا مًت عتوات يانتد نةنتا.  14 •

 93عهذذذت  نذذذةنتاجوامدذذذتب ونمتاذذذي  دا مذذذي عتنذذذط  10 •
 عئر  ةمتق 

المدا مذذذذذذذذي يشذذذذذذذذرق  يتلصذذذذذذذذتد  االف اذذذذذذذذتان 5 داةذذذذذذذذي  •
 اينمتةةلمي الاتبتة. 

الخضذذذذذذر  ينيذذذذذذتجممدةذذذذذذي نمتلدمذذذذذذي يتلم تاظذذذذذذي  12 •
  والقتكهي. 

الدتبذذذذذت مذذذذذا الصذذذذذتد المدا مذذذذذي ووت ادهذذذذذت ةلذذذذذى عذذذذذتو  •
 نةنتا. 

 400ووبذتة نذذكنمي  80955 يهدمذتل،مشذروةتب  5 • اينكتن والينممي الدمرانمي  4
 منهت: عتوي عةت 

ج يشذرق عتدنذدةت نذ م  جالاتبذتة )داحمتن دتبتة  4  •
 . ج اينمتةةلمي الاتبتةعئر الد ت الاتبتة

  يتلدرا،.وبتة نكنمي يمتبني الم تةةت  2000 •

 .يانتد نةنتا اديمتة،وبتة إنكتن  6972 •

 وامدًت عتواًت يشمتل ودنتد نةنتا.  17 •
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وبذذذذذذذذذذتة إنذذذذذذذذذذكتن  14500وتصذذذذذذذذذذةل المرااذذذذذذذذذذص الذذذذذذذذذذى  •
 . اديمتة،

ج وورذذتار ميذذر 400اعةتم" يرذذتل إنشذذتا "نذذ تد  نذذر  • الري والمتادن المت مي 5
 ن تدة ورةي ال  م. 

الدتبذذذذذت مذذذذا اليذذذذذر  والمصذذذذتدف منهذذذذذت ورةذذذذذي  ورذذذذتار  •
ال ذذذذذذ م وورةذذذذذذي الشذذذذذذم   ابذذذذذذت وورةذذذذذذي الشذذذذذذم  دذذذذذذتعر 

 الصبت . 

 وةمةص.  نر ،عئر ممته  55انشتا   •

 عئرا 27دال  قتاة ووشغةل  •

 . خمانتب  دضمي 3 •

 م ري و لمي.  12انشتا وورتار ةتن  •

ج الملذ  نذلممتن ج الرذتددتمدتب دتبتة " الدراس 3  • ليدلمب ماتل ا 6
 عا ة ت الدمام. 

 ااتني ل كا الر د ياتمدي المل  نلممتن.  10  •

 ملةتن ج.  209.23متدني عيطلقي ادمتلمي  57 •

 ملةتن ج .  5.7مشروةتب إناداي عيطلقي ادمتلمي  5 •

وطلقذذذذي  يهدمذذذذتل،متدنذذذذي  161ورذذذذتار وصذذذذمتني ةذذذذتن  •
 ج.  40.9

 92دنذذذذذي يتليامدذذذذذتب ال تواذذذذذي و يذذذذذت  ةلذذذذذى مت  12 •
 اص ج وانشتا انيرابي ماهمة. 



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤  شقة  الثانيالدور  ،    المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

 

اصذذً  يتليامدذذتب  44مذذتادس للقصذذل التابذذت ل  10 •
 ال تواي. 

 متن.  7ومتدني د    ةري مدهت  60  •

الم يشذذذذذذفمتب ومخذذذذذذت ن  ينشذذذذذذتامشذذذذذذرو   14ونقةذذذذذذ    • الص ي 7
 االنواي. 

 م يشقى ووبتة ص مي.  15  •

 نرار.  400 هدمتل،يم يشفمتب  10دال  قتاة  •

 م يشفمتب مر ماي. 3دال  قتاة وورتار  •

 وبتاب ص مي.  8دال  قتاة وورتار  •

 ن ري اندتف.  25دال  قتاة وورتار  •

م ذذيتاتب للينممذذي الصذذ مي يانذذتد نذذةنتا وشذذيمل  3  •
ج م يشذقى م يشفمتب مر ماي وم يشذقى ةذتم 6ةلى 

وبذتاب  7ج م يشفمتب ختصي 5ج التول،شرم الشم  
مكيذذذذذذذ   18ج وبذذذذذذذتة صذذذذذذذ مي 14ج األولمذذذذذذذيللرةتعذذذذذذذي 
 ص ي. 

  الد ت.انشتا منر ي صنت مي ضخمي يمتبني عئر  • الينممي الصنت مي  8

الصذنت مي  )المنر ذيمنر ذي صذنت مي  2ورتار ةذتن   •
يذذذذتعت  نممذذذذيج المنر ذذذذي الصذذذذنت مي للصذذذذنتةتب الث ةلذذذذي 

 عتنط نةنتا ( 

  اتنة الرت ي اينيتدمي لمصنل االنمنت يتلدرا،    •
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 اتان. 38.8للاملي ع تدندةت ةلى م تبي  نتق   •

 الرختم  ينيتجمامل   •

 الد ذذذذذتج )عئذذذذذريمذذذذذتن  صذذذذذ ،مشذذذذذروةتب صذذذذذرف  5  • الصرف الص ، 9
 . الرتد(ج الشم   وات  نخلجال  نيج 

 نةذذذ ج)يمذذذتن  صذذذ ،ونقةذذذ  م رذذذي وشذذذبكي صذذذرف   •
 ج  عت  نمميج نتنت  تورااج  عتدنعس(.داس نتد

الرذذذذتد " الصذذذذ ، يمتبنذذذذي وتنذذذذدتب يشذذذذبكي الصذذذذرف  •
 "  التاني راي 

 مر م شبتد.   45انشتا ودال  قتاة   • دةتعي الشبتد  10

 مر م شبتد.  35دال  قتاة  •

 تةتب وم تد  ةتلممي لمنيذت  الشذبتد يشذرم الشذم    •
 والرتد. 

 ونقة  المربلي الثتنمي للمتعي الشبتعمي يشرم الشم .   •

ج ،الذذذذذتولالدذذذذذرا،  مرذذذذذتد " مرذذذذذتد 2ورذذذذذتار ةذذذذذتن   • المرتداب  11
 . المتن،مرتد " الملةم " ل نيختام 

انشذذذتا الدتبذذذت مذذذا المذذذماد  ال ذذذمكمي مثذذذل ام شذذذم تن   • الثروة ال مكمي 12
 وب ةرة الصةت ال ر يشرق عتدندةت.  والروضي

المماد  ال مكمي يتلمشرو  ال تم، ل نتة ال ذتاس ةلذى  •
 اتان.  15590م تبي 
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دنذذذذذذدةت يشذذذذذذرق عت  نذذذذذذمك،انذذذذذذيمدا  بذذذذذذتض  5906  •
 . 19351يم تبي 

 3مشذذذذروةتب لراذذذذل  قذذذذذتاة شذذذذبكتب الطهربذذذذذتا د  6  • الطهربتا 13
 متن. 

 12ج وامدذذذذذذذت عذذذذذذذتواتً  18وتصذذذذذذذةل الطهربذذذذذذذتا لدذذذذذذذتن   •
 منر ي. 

الدتبذذذذذت مذذذذذا المشذذذذذروةتب ال ذذذذذمتبمي يمنذذذذذتالص شذذذذذرق   • نمتبمي  مشروةتب  14
 5 يهدمذذذذذذتل،عتدنذذذذذذدةت وبئذذذذذذر الد ذذذذذذت والدذذذذذذرا، وداذذذذذذح 

 ملمتداب دنةهت

 

 :اتالتوصي

المصذذذراي انذذذيطمتل ادذذراااب المكتا ذذذي الاتداذذذي للدنتصذذذر االدةتعمذذي مذذذل االليذذذمام يم ذذذرداب االمذذذب ةلذذى التولذذذي  -1
 .الم تس ي  تق االن تن االنتنميالمي تة المدنمي يمكتا ي اليررف الدنم  نون 

المقروضذذي  الرذذتاد  الدمذذل ةلذذى انذذيدتنة شذذكل ال مذذتة الر معمذذي اذذ، الدذذرا، والشذذم   واذذت وداذذح وانهذذتا بتلذذي  -2
 .و ت    رد ب ا، ةلةه

الدمل ةلى وتنمل ةملمتب الينممي الاتداي ا، نةنتا واعاتن ارم ةمذل للشذبتد ل مذتبيهب مذا االنخذراط اذ،  -3
 .الينظممتب االدةتعمي

ومكةا الشبتد واأُلنر وةى  يهت لمكتا ي االدةتد  ةاالمب المي تة ا، انيراوماوضديهت   الي،االليمام يتلخرتاب  -4
 تاذذذي الامتةذذذتب المدنمذذذي األخذذذر  اذذذ، انخذذذراط  واليدلمممذذذيج وط التبنمذذذي والث تفمذذذي  ذذذتا وال ذذذتنة اذذذ، األونذذذتوالن

 ةذذذ ا اليرذذذرف الدنمذذذ ج والنهذذذتض يتينمذذذتج واليمتنذذذ  االديمذذذتةةةاالمايمذذذل المذذذتن،ج اذذذ، مكتا ذذذي اةينذذذتق 
  االدةتعمي . ل اطتد وورتار خرتد إعاتع، مضتن 
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وبمتعذذي ب ذذتق اين ذذتن وودماذذم ال  لمذذي اذذ، شذذمتل نذذةنتا  القذذتةلةا اذذ، المايمدذذتب عذذةا التولذذي و  ودماذذم ال ذذتاد -5
 .لمكتا ي التةتة إلى اليررفتلمًي  كثر التنت ل اد ما وة، اليمتن  االديمتة،

ج والدمذل ةلذى االةيمتم يتليتنل ا، نشر االنشري الراتضمي والث تفمي والقنمي والم ربمي ا، المايمل ال ةنتو   -6
اونذذذل لمتادهذذذي االاطذذذتد  إالذذذتدالت ذذذتب واعذذذتاةتب الشذذذد  ال ذذذةنتو  ضذذذما  ر ذذذي الث تفمذذذي النذذذي رتد  اذذذتنة ال

 . اليطقةراي عنشر اونل للث تاي والقنتن 

 

 

 

 


