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لإلسكندرية تاريخ عريق وقيمة اقتصادية كبيرة

على يد اإلسكندر األكبر املقدوني. م.ق٣٣١تم تأسيسها عام ▪

مليون نسمة٦ناهز ٢٠٢٠تعداد سكانها في ▪

٪ من الناتج القومي اإلجمالي٨تساهم بما يقارب من ▪

(٪٥٥)تسيطر على حركة التجارة الخارجية▪

٪ من الناتج الصناعي ٤٠تساهم تقريبا بما نسبته ▪



أداة التشخيص والتخطيط

مؤشرا لقياس أداء املدينة ومن خاللها ١٧محددات للمرونة تشمل ٥تتكون أداة التشخيص والتخطيط من ▪
يمكن اقتراح مجاالت التطوير والتحسين في األداء،

غيلية بما تساعد السلطات املحلية على فهم نقاط القوة والضعف في هياكلها املؤسسية وأنظمتها التش▪
يمكنها من تحقيق املرونة االقتصادية واملالية،

لية تضع أساس لقياس األداء االقتصادي للمدينة وكيف ينعكس ذلك على تحديد درجة الهشاشة وقاب▪
تحقيق املرونة، 

.  تعتبر خطوة أساسية قبل تصميم وتنفيذ أي استراتيجية للمرونة االقتصادية واملالية▪
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تشخيص أداء املدينة

قتحققداإلسكندريةمدينةأنالتشخيصنتائجأظهرت
معلالعموسوق األعمالبيئةمرونةمجاالتفيمتوسطاأداء

أفضلكلبشاملرونةظهرتحيثاملالياألداءفيواضحتباين
النظامةمرونانخفضتبينماالخاصاملاليالقطاعمعنسبيا

اديةاالقتصالحوكمةمستوى وعلىاإلدارية،للوحداتاملالي
راتمؤشأظهرتبينماالسابقةاملؤشراتمنأقلاألداءكان

كنولالجيداألداءمنمعقولةدرجةأيضااألساسيةالبنية
تاحةاملالبياناتلضآلةنظراالدقةتنقصهالتحليلهذا

أداءيزتممنبالرغموذلكاملهمةاملؤشراتمنعددواستبعاد
.الصحيةالخدماتتغطيةمجالفياملدينة

RPI1-1 B

RPI1-2 C+

RPI1-3 D+

RPI1-4 B+

RPI2-1 B

RPI2-2 B

RPI2-3 D+

RPI3-1 D+

RPI3-2 BRPI3-3 D

RPI3-4 B

RPI4-1 D+

RPI4-2 D+

RPI4-3 D+

RPI5-1 B

RPI5-2 A

RPI5-3 B
A

B+

B

C+

C

D+

D

F+

F



التخطيط للمرونة( ب

7



أهداف التخطيط للمرونة

تقريريفحتديدهامتاليتللفجواتمقابلةتكونevidence-basedلألدلةمستندةزمنيةعملخبطةاملدينةتزويد1.
.واملاليةاالقتصاديةرونةاملحتقيقعلىقدرةأكثرلتكوناملتوسطاألجليفاملدينةأداءحتسنيوتستهدفالتشخيص

.التنميةشركاءومناملركزيةاحلكومةمنإضافيةمواردلتعبئةأداة2.

لعمليةالالزمةانونيةوالقاإلجرائيةاملتطلباتلصياغةفرصتوفرحيثاملركزيةاحلكومةأمامللسياساتللدعوةأداة3.
.احلضريةاالقتصاديةاملرونةحتقيق

مباالشأنهذايفاملدينةهتواجاليتوالتحدايتاحلضريةاالقتصاديةاملرونةقضيةأبمهيةالعامالوعيمستوىلرفعأداة4.
.الصلةذاتاجلهاتومسامهةاجملتمعيةاملساندةدرجةزايدةعلىيعمل
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مبادئ التخطيط 

تدعيم التنوع في بنية االقتصاد املحلي وتنمية بيئة ريادة األعمال واالبتكار▪

التعليم + مل التدريب على الع)يتم تفعيل االستفادة من هذا املركز من خالل تطبيق نظام التعليم املزدوج ▪
(الفني النظامي

توسيع الحيز املالي من خالل النظر إلى جانب اإليرادات من امليزانية▪

شاركة إضفاء الطابع املؤسس ي املناسب على وظائف التخطيط االقتصادي داخل إدارة املدينة وضمان م▪
املجتمع املحلي مشاركة كافية

افق الفعالة الت▪ ي تراعي سد فجوات الخدمات االجتماعية وخطط النقل والبنية التحتية املستدامة واملر
.  االعتبارات البيئية



مستهدفات التخطيط

األداء 

املخطط

األداء 

الحالي

املؤشرات محدد املرونة 

B+ B RPI 1-1  :التنوع في االقتصاد املحلي RPI 1  :مرونة بيئة األعمال

B D RPI 1-3 :ريادة االعمال واالبتكار

B+ B RPI 2-2 :حرية حركة العمالة RPI 2 :مرونة سوق العمل

C D+ RPI 2-3 :الحماية االجتماعية للعمالة

D+ D RPI 3-3 :الحيز املالي للمدينة RPI 3 :مرونة النظم املالية

املحلية

D D+ RPI 4-1 :دةقوة هياكل الحوكمة االقتصادية والقيا RPI 4  : مرونة الحوكمة

االقتصادية
C+ D+ RPI 4-2 :نطاق وجودة وظيفة التخطيط

B D+ RPI 4-3 :الجاهزية لالستثمار

A B RPI 5-1:تغطية الخدمات والبنية األساسية RPI 5 : مرونة البنية

Aاألساسية والترابط B :RPI 5-3الترابط وحرية الحركة

RPI1-1
B

RPI1-2
C+

RPI1-3
D+

RPI1-4
B+

RPI2-1
B

RPI2-2
B

RPI2-3
D+

RPI3-1
D+

RPI3-2
B

RPI3-3
D

RPI3-4
B

RPI4-1
D+

RPI4-2
D+

RPI4-3
D+

RPI5-1
B

RPI5-2
A

RPI5-3
B

األداء الحالي األداء المستهدف

A

B+

B

C+

C

D+

D

F+

F



االقتصادفيالرسميغير القطاعدمجبمبادراتاالهتمام✓
باملدينةاملتاحةاالستثماريةالفرصتحديث✓
معةالصناعيباملناطقحجمااألكبر املشروعاتبينالقطاعيةالروابطزيادة✓

واملتوسطةالصغيرةاملشروعات
األعمالريادةلدعمجديدصندوق لتأسيسالجهودحشد✓

اإلجراءات املخططة 

لتعزيز مرونة بيئة األعمال
لتعزيز مرونة سوق العمل

الخاصالقطاعمعباملشاركةالفنيوالتعليمالتدريبمبادراتتفعيل✓

لتعزيز مرونة النظام املالي

العقاريةاألصول مناالستفادةتعظيمخاللمناملاليةاملواردزيادة-✓

اديةلتعزيز مرونة الحوكمة االقتص
االقتصاديةللتنميةمجلستشكيل✓
والتخطيطالتشخيصأداةاستخدامتفعيل✓
٢٠٣٢استراتيجيةفياملتضمنةاالستثماريةاملشروعاتترويج✓
االستثمارخدماتمنظومةوتطوير بتيسير االهتمام✓
االستثماريةبالفرصالخاصاإللكترونياملوقعتطوير ✓

ةلتعزيز مرونة البنية األساسي

نهائياالكهربائيالتيار انقطاعمشكالتعلىالقضاء✓
اإلنترنتشبكةوسرعةاألرضيةالتليفونيةخدماتمستوياتتحسين✓
التنقلزمنمتوسطتقليل✓
للدراجاتمخصصةحاراتإنشاء✓



 
 
شكرا
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