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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



منددأ نشددأت  عددام -ىددهد مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لمجلددس الددوزراء المصددري 

الت  لُيواكب التغيدرات التدي مدرَّ بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

ثدددم كدددان  نشددداء وزارة االتصددداالت. بتطدددوير البنيدددة المعلوماتيدددة فدددي مصدددر( 1985-1999)األولدددى 

ل رئيسددة فددي مسدديرت   لُيددؤدي دوره كُمؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ة نقطددة تحددوُّ

.تدعم جهود ُمتخأ القرار في ىتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

دى المركدز رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلدك الحدينر يتبنَّ

دداءر وتعزيددز قنددوات التواصددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بنَّ

ل بددور المواطن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

مددع أكبددر فددي صددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسددي  مجت

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقي  ذلكر يحمل مركز المعلومات ودعم اتخداذ القدرار علدى عاتقد  مهمدة أن يكد

ضددل وحتدى يتسدنى لدد  ذلدكر فإند  يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

وقدد واكدب ذلدك . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائج  رنددامج ب"اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا رهددر جلي 

( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP" )مراكددز الفكددر والمجتمعددات المدنيددة

  حيددث تددم اختيددار مركددز 2021التددي تددم اإلعددالن عنهددا فددي فبرايددر " بنسددلفانيا األمريكيددة"بجامعددة 

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

2020لعددام  " 19-كوفيددد"مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم اسددتجابًة لجائحددة 20ضددمن أفضددل ▪

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداحب أفضددل فكددرة أو نمددوذ  64مددن بددين 21فددي المرتبددة ▪

م ر أخًأا بعين االعتبار أن  ال يوجد أي مركز فكر مصري  خر ت2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

.2020مركز فكر على مستوا  فريقيا والشرق األوسط لعام 101من  جمالي 14في المرتبة ▪

ر جدداء هددأا التقريددر  ليرصددد  نجددازات الدولددة المصددرية وجهودهددا خددالل السددنوات السددبع الماضددية

6العديدددد مدددن المشدددروعات القوميدددة التدددي تجددداوزت تكلفتهدددا الدددد -وال تدددزال-حيدددث نفدددأت الدولدددة 

ر ويددأتي ذلددك فددي  طددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصدد. تريليونددات جنيدد 

ب لمشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربول الوطن كافةر بما يستجي

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددى قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزرا  مصطفى مدبولي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





رة ا مةا . يايقينًا، لو تعععه د  مصر وتوفر  فيهةا أدوا  العمةران لكانةل صةلطان المةدن ورئيسةة بةالد الةدن

وير رفاعة رافةع الطهطةاوي، الة ي يععةد أحةد قةادة النهضةة العلميةة ورائةد التنة/ أوصانا ب  المفكر المصري

، "خةيع بةاريزتخليع اإلبريز فةي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاصع عشر، في مرل ف  ات هر 

عنةةدما يقةةوم علةةى صةةموج مصةةر مةةن يم سةةن اسةةتغ ل موارد ةةا والم ةةزى رنةةا أنةة  . 1834الصةةادر عةةام 

.وتوظيفهاح تصب  نبراسًا ممتوقدًاح وقا دًا زا رًا بين بلداج العالم

، صةنع وبعد عقود زمنية طويلة مر  خاللها مصر بالكثير من ا نتصارا ، وصمد  للعديد من التحةديا 

ي الحرية  عب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلةل تارة عندما  ار  د الفساد وطالب بحق  ف

ارَ ، فثةبوطنيتة ، وتارة أخرى عندما تمسك بهويت  وتحصةن 2011يناير 25والكرامة والعدالة ا جتماعية في 

.2013يونيو 30 د اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكةم، رئيسًةا عةدلي منصةور ال/ وبعد فترة حعكم انتقالية امتد  قرابة العام، تولأ خاللها السيد المستشار

ة ا نتقاليةة بمناصةبة اختتةام الفتةرة الرئاصةي-مرقتًا لجمهورية مصر العربية، حملل كلما  خطاب  اتخيةر 

المسةتقب  ي مة  ننةي لعلةأ  قةة بةتن "اتمةل فةي ال ةد، فةي قولة  –2014يونيةو 4يوم اتربعاء الموافة  

م، لكةن ، و ن كانل أر   مخضبةً بدماء اتبرياء، وصماؤ  تشوبها بعة  ال يةوله ا الوطن غدًا مشرقًا

ريةةاط أرك بةةالدي صةةتعود صةةمراء بلةةون النيةةل، خضةةةةراء بلةةون أ صةةان الزيتةةةون، صةةماؤرا صةةافيةً، تبعةةث ب

.النجاط واتمل، دومًا كما كانل

ة، طالةب عبد الفتاط السيسةي رئاصةة جمهوريةة مصةر العربية/ ، مع تول ي السيد الرئي 2014يونيو 8وفي 

ل الحةة  ، ونسةةتظل فيةة  بظةةاللبنةةا  وطننةةا الةة ي ن لةةم بةةإمعخاطبًةةا جمةةو  المصةةريين أن يععينةةو  بقةةوة 

فةةرخ والعةةدل والعةةي  الكةةريم، ونتنسةةم فيةة  ريةةاط الحريةةة وا لتةةزام، ونلمةة  فيةة  المسةةاواة وتكةةافر ال

مةةر أن فةةال يعمكةةن ل . وجةةودًا حقيقيًّةةا ودصةةتور حيةةاةل تن صةةفينة الةةوطن واحةةدة، فةةلن نجةةل نجونةةا جميعًةةا

ن الشةعب يستقيم من طرف واحدل كون  عقدًا اجتماعيًّا بين الدولة ممثلة في رئيسةها ومرصسةاتها وبةي

.يمهوريتنا الوطنية المدنية ال ديثةلتتصي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددت سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطةاوي، رائةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةول مةن)
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تةي نصةبو ومن  ذلك الحين، بدأ  درو  الوطن تحيا مرحلة جديدةل لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال

سةتقبل،  ليها جميعًا، مع  درال وا   من ق بل الشعب المصري بتننا جميعًا نلتزم بخارطة طرية  لبنةاء الم

ا  التةةةي يعظللهةةةا اإلرادة والتصةةةميم علةةةأ العمةةةل، والتعةةةاون المنفةةةت  مةةةع الجميةةةعل لتخط ةةةي كةةةل العقبةةة

.والصعوبا ل حتأ ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهةودل ، تضافر  خاللهةا الت ققت   لها إنجازات تنموية تفو  عممر الزمنصنوا  زمنية، 7لقد مر  

ي ور ةم ع ظةم مةا  ةهدت  ربةو  مصةر مةن جهةد تنمةوي حقيقةي فة. لتحقي  نهضةة معسةتحقة لشةعب أبةيّ

تخطةأ جميع ربوعها، فلن الدولة المصرية حكومة و ةعبًا   تةزال لةديها الكثيةر مةن الطمةوط إلنجةاز أكبةر ي

ة رئيسةة بيد أن ذلةك يتطلةب التوقةف لبررةةل لنتتمةل مةا حققنةا  صةويًّا مةن   ةاءا  تنموية. عنان السماء

.ادمةخالل ر   الفترةل لتكون عونًا لنا علأ اصتكمال مسيرة البناء والنهضة عبر صنوا  مديدة ق

ز مصةةطفأ مةةدبولي رئةةي  مجلةة  الةةوزراء بهةة ا الشةةتن، قةةام مركةة/ وفةةي  ةةوء توجيهةةا  السةةيد الةةدكتور

سةةنوا  المعلومةةا  ودعةةم اتخةةاذ القةةرار بتنفيةة  جهةةد  بحثةةيًّ لتو يةة  أرةةم  نجةةازا  الدولةةة المصةةرية خةةالل ال

تعةاون السبع الما ية، فةي جميةع منةاحي التنميةة وعلةأ مسةتوى محافظةا  الجمهوريةة كافةةً، وذلةك بال

:علأ النحو ايتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلعع . مع مختلف الجها  والهيئا  الحكومية

: قطاعًةةا تنمويًّةةا، ورةةي23محةةاور تنمويةةة، بواقةةع 5كتابًةةا يسةةتعرك أبةةرز جهةةود الدولةةة علةةأ مسةةتوى 23▪

. رافة  والشةبكا التنمية البشرية، والتنمية ا قتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيةة، والم

.كما تم  صدار تقرير لكل قطا  تنموي يستعرك الجهود الرئيسة علأ مستوى المحافظا 

علأ مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازا  الرئيسة التي تحققل خالل السنوا  السبع الما ية27▪

.قطا  تنموي المعحددة صلفًا23الةجميع المحافظا ، ت طي 

اعةةا  ترةةم مةةا حققتةة  الدولةةة علةةأ مسةةتوى كةةلّ مةةن القطتلخيصةةيةكتابةةان يعقةةد مان صةةورة  جماليةةة ▪

. التنموية والمعحافظا ، بالتركيز علأ مر را  اتداء الرئيسة

ا الدولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع كاضةةةر وفةةةي رةةة ا المقةةةام، كةةةان لزامًةةةا علينةةةا أن نعركةةةد أن 

لأ أكثر ، يعظلل  اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان، وال ي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي صام 

اء، بمةةا فةةي ذلةةك الحةة  فةةي الحيةةاة دون تمييةةز، وحقةةو  الطفةةل، والحةة  فةةي ال ةة )حقرةةا لإلنسةةانية 13مةةن 

هةةا تلةةك الحقةةو  التةةي تسةةتند  لي(. وحقةةو  ات ةةخاخ ذوي الهمةةم دون تمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة الخاصةةة

التةي تعمث ةل دعةوة عالميةة للعمةل مةن أجةل " 2030أرةداف التنميةة المسةتدامة "اترداف اإلنمائية اتمميةة 

رجمتهةا القضاء علأ الفقر، وحماية كوكب اترك، و مان تمتُّةع جميةع اتفةراد بالسةالم وا زدرةار، تمةل ت

.ردفًا أمميًّا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهةةا 2014اتصةةالًا، قامةةل الدولةةة المصةةرية بترجمةةة رةة   الحقةةو  فةةي دصةةتوررا الةةوطني الصةةادر عةةام 

ميةةة ، والتةةي تعكةة  الخطةةة ا صةةتراتيجية طويلةةة المةةدىل لتحقيةة  مبةةاد  وأرةةداف التن2030المسةةتقبلية 

  عملهةا، وفةي صةبيل تنفية  تلةك الرؤيةة، أطلقةل الحكومةة المصةرية برنةام. المستدامة في كل المجا  

دعو   تامًةةاح تظةة  الةة. ل ليكةةون  طةةارًا تنفيةة يًّا لجهةةود مصةةر التنمويةةة"مصةةر تنطلةة "الةة ي يحمةةل عنةةوان 

.ممتد ح والعم  ي دو  األم  ليوم أفض ح وغد ألثر ازد ارًا لوطننا ال بيب



قائمة المحتويات

3القليوبية في أرقام

7التنمية البشرية: القسم األول

11الرعاية الصحية▪

17التعليم األساسي والفني▪

19التعليم العالي والبحث العلمي▪

21الثقافة والفنون▪

25تمكين المرأة▪

29التنمية االقتصادية: القسم الثاني

33االستثمار▪

35التنمية الصناعية والتجارة▪

37الزراعة واستصالح األراضي▪

39البترول والثروة المعدنية▪

41السياحة واآلثار▪

43التنمية المجتمعية: القسم الثالث

47رعاية الشباب والرياضة▪

49التضامن االجتماعي▪



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

61التنمية المكانية: القسم الرابع

65اإلسكان والمجتمعات العمرانية▪

67تطوير العشوائيات▪

71الموارد المائية والري▪

75البيئة▪

53التموين والتجارة الداخلية▪

57العدالة واألمن▪

59التسامح والتعايش▪

77الشبكات والمرافق: القسم الخامس

81الطرق والنقل▪

85االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات▪

89الكهرباء والطاقة ▪

91مياه الشرب والصرف الصحي▪

ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

أن الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمدر  األمدر الدأي أثدرا هدأا التقريدرر وتجددر اإلىدارة  لدى

.التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققةر وال يمثل حصًرا ىامًلا لها



القليوبية في أرقام

ألف كيلومتر مربعر وتنقسم المحافظة  لى1.1تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

قريةر ويبلغ 145وحدة محلية قروية تتبعها 50مدنر وحيَّينر وتضم 10مراكزر و7

ل الزيددادة 6 جمددالي عدددد سددكان المحافظددة نحددو  ماليددين نسددمةر كمددا يبلددغ معدددَّ

.لكل ألف نسمة13.0الطبيعية للمحافظة 

ع الغدزل يوجد بالمحافظة أكبر صرح صناعي بمدينة ىبرا الخيمدة  حيدث الكثيدر مدن مصدان

ولر وتعبئدة والنسيجر واألجهزة الكهربائيةر والبالستيكر وصناعة السياراتر وتكريدر البتدر 

ة بمدينة وتصنيدددددع المواد الغأائيةر والصناعات المعدنيددددةر فضًلا عن المنطقددة الصناعي

.أبو زعبل التي تشتهر بصناعة األسمدة والكيماويات

وديدة منطقدة أتريدب بمركدز بنهدار و ثدار تدل اليه: من أىدهر المعدالم السدياحية بالمحافظدة

.بالخانكةر وقناطر أبو المنجار وكنيسة السيدة العأراء بكوم أىفين

"



.2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة : المصدر

معدل البطالة
(سنة15-64)

8.2%

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

142.8
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

.2021مصر في أرقام مارس , الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

13.0 %48.4
نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

1.1
ألف كيلومتر 

مربع

6.0
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

%95.4

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

%42.9

المساحة الكلية

1.6
مليون مشتغل



أبرز مؤىرات المحافظة

مليددددددددددددددددددددددددارات

8.3جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
-تكلفةةةةةة  نشةةةةةاء القةةةةةوس الشةةةةةمالي ال ربةةةةةي 

.كيلومترًا90بالدائري اإلقليمي بطول "

1.5

مليدددددددون 524.2

جنيددددددددددددد 

نةام   جمالي ما تم صةرف  للمسةتفيدين مةن بر

.2020/2019تكافل وكرامة عام 

95.9%
نسةةةةةةةبة اتصةةةةةةةر المتصةةةةةةةلة بميةةةةةةةا  الشةةةةةةةر  

.2017بالمحافظة طبقًا لتعداد عام 

تكلفةةةةةةةة مشةةةةةةةرو  تتريةةةةةةةل وتبطةةةةةةةين التةةةةةةةةر  

(.2021-2017)بالمحافظة خالل الفترة 

4.2375
وليةد ومليار جني  مصري تكلفة  نشاء محطة ت

.2014كهرباء بنها المركبة في ديسمبر 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددون

دوالر

مليددددددددددون491.8

جنيددددددددددددددد  

قةا  تكلفة  نشاء صةومعتي بنهةا وعةر  العلي

.بالمحافظة

5.8
ألف وحدة  صكان اجتماعي 28.8تكلفة  نشاء 

.2020بالمحافظة حتي عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مدرصةةةةةةةةةةة279تكلفةةةةةةةةةةة  نشةةةةةةةةةةاء وتطةةةةةةةةةةوير 

(.2021-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

مليددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تحظى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بد  وتدوفير احتياجاتد  األساسدية باهتمدام بدالغ مدن ق

ة  لددى المصددريةر التددي عمدددت خددالل السددنوات السددبع الماضدديةر بكددل السددبل واآلليددات الممكندد

.تحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ماليددددددددددددددين

209.8جنيددددددددددددددددددددد 
ألدددف مدددواطن علدددى نفقدددة 81.3تكلفدددة عدددال  

.2020الدولة بالمحافظة خالل عام 

ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 29.5

فصددددددددددددددددددددددددددددددددددل 195
عدددددد الوحددددددات الصدددددحية والمراكدددددز الطبيدددددة 

.2021بالمحافظة حتى عام 

وحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

ومركددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًزا

مليدددددددددددددددددددددددون50.9

جنيددددددددددددددددددددددددددددد  

تكلفددددددددة  نشدددددددداء قصددددددددر ثقافددددددددة القندددددددداطر

.2015الخيرية بالمحافظة عام 

نسدددددددبة مسددددددداهمة اإلنددددددداث بالمشدددددددروعات 

.2019متناهية الصغر بالمحافظة خالل عام 

مليدددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددد 

مشدددروًعا بقطدددال التعلددديم العدددالي 11تكلفدددة 

(.2021-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

 جمدددالي عددددد الفصدددول الدراسدددية بالمددددار  

بمراحدددددددل التعلددددددديم قبدددددددل الجدددددددامعي عدددددددام 

2021/2020.

61.7%

576.8
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ة بةةة لل الدولةةةة خةةةالل السةةةنوا  السةةةبع الما ةةةي

ي جهةةودًا حثيثةةة فةةي مجةةال الرعايةةة الصةةحية، ويةةتت

  قطةةا  الصةةحة علةةأ رأس أولوياتهةةال نظةةرًا لكونةة

أحةةةد أبةةةرز الملفةةةا  التةةةي تمةةة  حيةةةاة المةةةواطن 

المصةةةةري بالدرجةةةةة اتولةةةةأل حيةةةةث تنطلةةةة  جهةةةةود 

اتول،  عةةةادة تتريةةةل : الدولةةةة فةةةي اتجةةةارين، رمةةةا

لصةحية البنية التحتية الصحية وتطوير الوحةدا  ا

حية، بالقرى، لتواكب التطوُّر في أداء الخدمةة الصة

حةين وأيضًا تةدريب وتتريةل العنصةر البشةري، فةي

يركةةةةةز ا تجةةةةةا  الثةةةةةاني علةةةةةأ  طةةةةةال  حزمةةةةةة مةةةةةن 

فةةي اإلصةةالحا  الصةةحية العاجلةةة، والتةةي تتمثةةل

 طةةةةال  العديةةةةد مةةةةن المبةةةةادرا  الصةةةةحيةل لرفةةةةع 

.كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مستشةةةةةةفأ 28ويوجةةةةةةد بمحافظةةةةةةة القليوبيةةةةةةة 

، منهةا مستشةفأ بنهةا 2020حكوميًّا بحلول عام 

، التعليمةةةةةةي، ومستشةةةةةةفأ قليةةةةةةو  التخصصةةةةةةي

شةفأ ومستشفأ التتمين الصةحي ببنهةا، ومست

أ التةةةةتمين الصةةةةحي بشةةةةبرا الخيمةةةةة، ومستشةةةةف

.بهتيم للجراحا  التخصصية

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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مستشةفأ خاصًةا، 45كما يوجد بالمحافظة عدد 

شةةةفأ منهةةةا المستشةةةفأ الكةةةويتي ببنهةةةا، ومست

عةدد الناس بشبرا الخيمة، كما يوجد بالمحافظة

وحةةةدة صةةةحية ومركةةةزًا طبيًةةةا، كمةةةا بلةةة  عةةةدد 195

، ألةةف طبيةةب بشةةري وطبيةةب أصةةنان2.8اتطبةةاء 

آ ف مةةةن أعضةةةاء ريئةةةة التمةةةري  بحلةةةول6.8و

.2020صيارة  صعاف عام 82، وعدد 2020عام 

وقةةةد  ةةةهد قطةةةا  الصةةةحة تطةةةورًا ملحو ًةةةا فةةةي 

محافظةةة القليوبيةةةة، مةةةن خةةالل تطةةةوير الوحةةةدا 

طةةوير الصةةحية، و نشةةاء المستشةةفيا ، وأيضًةةا ت

جيةةةةةة البنيةةةةةة الصةةةةةحية  مةةةةةتالل القةةةةةدرة التكنولو

الحديثةةةةة فةةةةي رةةةة ا المجةةةةال الحيةةةةوي ممةةةةا يتةةةةي  

للمةةةةواطنين الحصةةةةول علةةةةأ عةةةةال  دوائةةةةي عةةةةالي 

الجةةةودة وآمةةةن، ويمنةةةع أيةةةة ممارصةةةا  احتكاريةةةة 

ي ويضبط أصعار الدواء، وذلك دعمًةا للجهةود التة

تقوم بها الدولة في مجال المبةادرا ، والخةدما 

د تةةم الطبيةة والصةةحية المتنوعةةة للمةواطنين، وقةة

وبيةة توقيع بروتوكةول تعةاون بةين محافظةة القلي

وجامعةةةةةةة بنهةةةةةةا إلنشةةةةةةاء مستشةةةةةةفأ جةةةةةةامعي 

آ ف متةةةر مربةةةع ملةةةك 9تخصصةةةي علةةةأ مسةةةاحة 

المحافظةةةة تطةةةل علةةةأ كةةةورني  النيةةةل وتصةةةل

اء قيمتهةةةا السةةةوقية  لةةةأ مليةةةار جنيةةة  لخدمةةةة أبنةةة

.المحافظة والمحافظا  المجاورة

ركةةز بم" جيبتوفارمةةا"كمةةا تةةم  نشةةاء مدينةةة الةةدواء 

، 2021تم تنفية  المشةرو  فةي أبريةل عةام : الخانكة

ر ورو أحد أرم تلةك المشةروعا  القوميةة، وتعتبة

عها كبرى المدن من نو" جيبتوفارما"مدينة الدواء 

علةةةةأ مسةةةةتوى الشةةةةر  اتوصةةةةط علةةةةأ مسةةةةاحة

ألةةةةف متةةةةر مربةةةةع، ومةةةةزودة بتحةةةةد  التقنيةةةةا  180

مثابةة والنظم العالمية في  نتةا  الةدواء لتصةب  ب

فةي مركز  قليمي يج   كبرى الشركا  العالميةة

.مجال الصناعا  الدوائية واللقاحا 

ا  وارتمةل الدولةةة بتنفيةة  العديةد مةةن المشةةروع

، (2021-2014)الصحية بالمحافظة، خالل الفترة 

مشةةةةةةةةةةةروعًا لتطةةةةةةةةةةةوير 26فقةةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةةةم تنفيةةةةةةةةةة  

المستشةةةةةةةةةفيا  والمراكةةةةةةةةةز الصةةةةةةةةةحية، منهةةةةةةةةةا 

–ا أبةةو المنجةة-كفةةر  ةةكر : )مستشةةفيا ، ورةةي4

(.التتمين الصحي ببنها-قليو  
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وحةةةدة صةةةحية ومركةةةزًا طبيًّةةةا علةةةأ 22 لةةةأ جانةةةب 

:مستوى المحافظة ومن أرم تلك المشروعا 

برايةر  نشاء مستشفأ قليةو  المركةزي فةي ف▪

، أحةةد الصةةروط الطبيةةة المتخصصةةة2016عةةام 

مراكةةز والتةةي تةةم نقةةل تبعيتهةةا حةةديثًا تمانةةة ال

صةةريرًا 88الطبيةةة المتخصصةةة بلجمةةالي عةةدد 

للقسةةةةم الةةةةداخلي،  لةةةةأ جانةةةةب وجةةةةود  ةةةةرفتين 

ا للعمليا  مجهزة علةأ أعلةأ مسةتوى وطبقًة

ة لمعايير الجةودة ومكافحةة العةدوى، باإل ةاف

لوجةةةةود العديةةةةد مةةةةن الخةةةةدما  التشخيصةةةةية 

والعالجيةةةة، وكةةة لك خةةةدما  لرعايةةةة اتطفةةةال 

حضّةانة لرعايةة حةديثي11المبتسرين من خالل 

شةرو  الو دة، وقةد بل ةل التكلفةة الكليةة للم

.مليون جني 72

ل  نشةةةةاء مراكةةةةز صةةةةحية بمحافظةةةةة القليوبيةةةةة▪

حيةةث تةةةم  نشةةةاء مركةةةزين صةةةحيين بمحافظةةةة

، ويبلةةةةةة  عةةةةةةدد 2020القليوبيةةةةةةة، فةةةةةةي يونيةةةةةةو 

  المةةواطنين المسةةتفيدين مةةن تلةةك الخةةدما

مليةةةةون جنيةةةة ل 11.2ألةةةةف نسةةةةمة، بتكلفةةةةة 80

يهةةةدف المشةةةرو   لةةةأ تقةةةديم خةةةدما  طبيةةةة 

متميةةةةةةةزة مةةةةةةةن تطعيمةةةةةةةا ، وطةةةةةةةب أصةةةةةةةرة، 

.يةوصيدلية، ومتابعة للحمل، و صعافا  أول

تطةةةةةوير مستشةةةةةفأ بنهةةةةةا للتةةةةةتمين الصةةةةةحي▪

ي علةأ بالقليوبية لخدمة مر أ التتمين الصح

ماليين جني ، 104مستوى المحافظة، بتكلفة 

المبنةأ )وتطوير المستشفأ التعليمةي ببنهةا 

الةةةةةرئي ، مبنةةةةةأ ا صةةةةةتقبال، مبنةةةةةأ الحةةةةةرو 

.مليون جني 446بتكلفة ( واتورام

تطةةةوير مستشةةةفأ كفةةةر  ةةةكر المركةةةزي فةةةةي▪

، تجهيةةةةةز المستشةةةةةفأ بعةةةةةدد 2020صةةةةةبتمبر 

صةةريرًا للعنايةةة المركةةزة، 14صةةريرًا وعةةدد 230

كمةةةةا تةةةةم تركيةةةةب جهةةةةاز ات ةةةةعة المقطعيةةةةة 

يةةةة، وتجهيةةةز معمةةةل الكيميةةةاء بالتحاليةةةل الطب

ل ةةل وفةت  العيةةادا  الخارجيةة، بتكلفةةة كليةة ب

.مليون جني 260.9
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ا تنفيةةة  المرحلةةةة اتولةةةأ مةةةن مستشةةةفأ قهةةة▪

، 2019المركةةةزي بالقليوبيةةةة فةةةي صةةةبتمبر عةةةام 

صةةةريرًا، ويبلةةة  84وتتكةةةون المستشةةةفأ مةةةن 

عةةدد المةةواطنين المسةةتفيدين مةةن الخةةدما 

ألةةف نسةةمةل تهةدف عمليةةة اإلنشةةاء 500نحةو 

 لةةةةأ تقةةةةديم الرعايةةةةة الصةةةةحية الشةةةةاملة التةةةةي

يحتاجهةةةةةةا المةةةةةةواطن ولتحسةةةةةةين الخةةةةةةدما 

المقدمةةةةةةةةةةةةةة للمر ةةةةةةةةةةةةةأ، بتكلفةةةةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةةةة 

.مليون جني 73

مشةةةةروعًا جاريًةةةةةا تنفيةةةةة را، 18كمةةةةا أن رنةةةةةال ▪

ا  مستشفيا  مركزية، وحةد)وا نتهاء منها 

-:ومن أبرزرا( ومراكز صحية

تطةةةةوير مستشةةةةفأ ناصةةةةر العةةةةام النمةةةةوذجي ▪

.مليون جني 53.5بشبرا، بتكلفة 

زي تطةةةوير مستشةةةفأ  ةةةبين القنةةةاطر المركةةة▪

.مليون جني 17.4بتكلفة 

أعمةةةةةال تطةةةةةوير بمستشةةةةةفأ جامعةةةةةة بنهةةةةةا ▪

ة التخصصةةي علةةأ عةةدة مراحةةل بلجمةةالي تكلفةة

.مليار جني 1.3تقدر بنحو 

لفةةة تطةةوير مستشةةفأ الخانكةةة المركةةزي، بتك▪

.مليون جني 139.4تقدر بنحو 

▪

45.0

81.3

2014 2020

ة عدد المرضى الأين تم عالجهم على نفق

2020و2014الدولةر خالل عامي 

(ألف حالة)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر

بإجمالي نفقات 
مليون جني 80.3

بإجمالي نفقات 
ماليين جني 209.8
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تطةةةةوير ورفةةةةع كفةةةةاءة مستشةةةةفأ القنةةةةةاطر ▪

.مليون جني 282.3الخيرية المركزي بتكلفة 

سةةيةل تطةوير مستشةةفأ الخانكةةة للصةةحة النف▪

بهةةةةةدف تقةةةةةديم الخدمةةةةةة الطبيةةةةةة لمحافظةةةةةة 

ةالقليوبيةةةةة والمحافظةةةةا  المجةةةةاورة، بتكلفةةةة

.ماليين جني 4.8

56

65

2014 2020

اكز اإلسعاف عدد مر

2020و2014خالل عامي 

(مركز)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر

12

43

2014 2020

اكز الغسيل الكلوي المملوكة  عدد مر

والمتعاقد عليهار خالل عامي 

2020و2014

(مركز)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر
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تطةةةةةةوير مستشةةةةةةفأ أبةةةةةةو المنجةةةةةةا المركةةةةةةزي ▪

.مليون جني 20بشبرا الخيمة، بتكلفة 

 حةةةةةالل كامةةةةةل لمستشةةةةةفأ طةةةةةو  المركةةةةةزي ▪

.ماليين جني 308.5بتكلفة 

لسةنة 1822كما صدر قةرار رئةي  الةوزراء رقةم ▪

، بتخصةةةةيع قطعةةةةة أرك مةةةةن أمةةةةالل 2018

ألةةف متةةر مربةةع، 1.4الدولةةة الخاصةةة بمسةةاحة 

اطر والكائنةةة بناحيةةة عزبةةة اترةةالي بمركةةز القنةة

ة الخيريةةةة بمحافظةةةة القليوبيةةةةل إلقامةةةة وحةةةد

.  صحية عليها

6.0

6.8

2014 2019

عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين 

2019و2014بالعملر خالل عامي 

(ألف عضو هيئة تمريض)

665

1283

922

2521

أطباء األسنان الصيادلة

ن عدد الصيادلة وأطباء األسنان القائمي

2019و2014بالعملر خالل عامي 

2014 2019

(طبيب وصيدلي)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر.وزارة الصحة والسكان: المصدر
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طةا  تهتم الدولة بتنفي  مشروعا  عديدة فةي ق

التعلةةةةيم اتصاصةةةةي علةةةةأ مسةةةةتوى محافظةةةةا  

مصر، علأ مدار صبع صةنوا  ما ةية، للنهةوك

ة عدد بالتعليم، وانطالقًا من رؤية الدولة في زياد

المةةةدارس الحكوميةةةة للحةةةد مةةةن التكةةةدس داخةةةل 

الفصةةةةةةول، تةةةةةةم  نشةةةةةةاء وتطةةةةةةوير العديةةةةةةد مةةةةةةن 

المدارس الجديةدة والمتقدمةة بالمحافظةة، وقةد

لسةةةنة 1375تةةةم صةةةدور قةةةرار رئةةةي  الةةةوزراء رقةةةم 

، بتخصيع قطعة أرك من أمةالل الدولةة2019

آ ف متةةر مربةةع بناحيةةة عةةر  4الخاصةةة بمسةةاحة 

محافظةةةةةة القليوبيةةةةةةل -مركةةةةةز الخانكةةةةة -جهينةةةةة 

. عليهامدرسة للمكفوفينإلقامة 

رة وقد بل  عدد المشةروعا  المنفة ة خةالل الفتة

مشةةروعًا بتكلفةةة بل ةةل279نحةةو ( 2014-2021)

مدرسةة 76إنشةا  عةدد مليار جني ل حيةث تةم 1.5

مليةةوج ينيةةإح وإكةة ل للةةي وللةةي 840بتكلفةةة 

مدرسةةةةةة أ ةةةةةر  203وتعليةةةةةة وتوسةةةةةعة عةةةةةدد 

.مليوج ينيإ665بتكلفة بلغت 

:ومن أبرز تلك المشروعات

المدرصةةةةةةةة اليابانيةةةةةةةة بةةةةةةةالعبورل تةةةةةةةم افتتةةةةةةةاط ▪

، وتقع علةأ 2018المدرصة رصميًّا في نوفمبر 

آ ف متةةةةةر مربةةةةةع، وتتكةةةةةون مةةةةةن7.1مسةةةةةاحة 

.فصلًا دراصيًّا22

مشةةةرو  مةةةدارس قةةةرى  ةةةبين القنةةةاطر فةةةي ▪

مةةةدارس جديةةةدةل 4، تةةةم افتتةةةاط 2019صةةةبتمبر 

قريب صارمل في خف  الكثافة الطالبية وت

بة المسةةةافا  للطةةةةال ، وتةةةةوفير بيئةةةةة مناصةةةة

.للعملية التعليمية

فةةةةي مجمةةةةع مةةةةدارس الصةةةةبراحأ بكفةةةةر  ةةةةكر▪

، ويضةةةم المجمةةةع مبنةةةأ  ةةةانوي 2018صةةةبتمبر 

.آ ف متر3.5علأ مساحة 

فصةةةلًا دراصةةةيًّا ومبنةةةأ 18يحتةةةوي المجمةةةع علةةةأ 

آ ف متةةةةر، 4للتعلةةةةيم اتصاصةةةةي علةةةةأ مسةةةةاحة 

حة فصةلًا ومدرصةة تجريبيةة علةأ مسةةا33بداخلة  

.ألف متر2.5

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األساسةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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مشةةةروعًا 49الجةةةدير بالةةة كر أنةةة  جةةةار  تنفيةةة  نحةةةو 

ة، للتعلةةةةيم اتصاصةةةةي داخةةةةل محافظةةةةة القليوبيةةةة

أرمهةةةةةةا مدرصةةةةةةة الزرةةةةةةويين بشةةةةةةبين القنةةةةةةاطر، 

ة كليةةةة والمدرصةةةة اليابانيةةةة بمدينةةةة بنهةةةا، بتكلفةةة

.مليون جني 282.3بل ل 

0.74

0.25

2014/2013 2020/2019

ير نسبة التسرب من التعليم االبتدائ

(2020/2019–2014/2013)خالل عامي 

)%(

.الفنيوالتعليموزارة التربية والتعليم : المصدر

26.2

29.5

2014/2013 2021/2020

عدد المدار  والفصول الدراسية 

بالمدار 

(ألف فصل)

.وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: المصدر

2079
مدرسة

2543
مدرسة



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة القليوبية  | 19

فظةةة تهةةتم الدولةةة بتطةةوير التعلةةيم العةةالي بمحا

ب مةع القليوبية وتطوير قةدرا  أبنائهةا بمةا يتواكة

احتياجةةةا  صةةةو  العمةةةل والمعةةةايير الدوليةةةة فةةةي

أ التعلةةيم والبحةةث العلمةةي، وقةةةد تعةةرجم ذلةةك علةةة

عةةةةدد مةةةةن مشةةةةروعات دعةةةةم أرك الواقةةةةع عبةةةةر 

ات يديةد  البنية الت تية للتعلةيم وإنشةا  للية

ة بمجةةا   متنوعةةة لةةم تكةةن موجةةودبالم افظةةة 

مشةةةروعًا بقطةةةا  11مةةةن قبةةةل، حيةةةث تةةةم تنفيةةة  

-2014)التعليم العةالي بالمحافظةة خةالل الفتةرة 

.مليون جني 576.8بتكلفة بل ل ( 2021

وتوجةةةةد بالمحافظةةةةة جامعةةةةة بنهةةةةا والتةةةةي تضةةةةم

ألةةف طالةةب وطالبةةة، 86.5كليةةة بلجمةةالي عةةدد 16

معهةةةةةد عةةةةةال ، 2كمةةةةةا يوجةةةةةد داخةةةةةل المحافظةةةةةة 

آ ف 7.0معارةةةةةد فةةةةةو  متوصةةةةةطة بلجمةةةةةالي 4

.2021طالب وطالبة، عام 

ي ومن أبرز المشروعا  فةي قطةا  التعلةيم العةال

:بالمحافظة 

تةةم  نشةةاء قسةةم الهندصةةة الزراعيةةة بجامعةةة▪

..ألف متر2.5علأ مساحة بنها

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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نهةةةةا  نشةةةةاء مبنةةةةأ كليةةةةة التربيةةةةة الريا ةةةةية بب▪

.مليون جني 194.9بتكلفة 

 نشةةاء صةةور حةةول أرك جامعةةة بنهةةا بةةالعبور ▪

اء مليون جني ، باإل افة  لأ  نش55.4بتكلفة 

مبنةةةةةةةةأ اإلدارة وخةةةةةةةةدما  الطةةةةةةةةال  وقاعةةةةةةةةة 

كلفةة ا حتفا   بترك جامعة بنها بةالعبور بت

.مليون جني 45.5

هةةةةا تنفيةةةة  أعمةةةةال البنيةةةةة التحتيةةةةة بجامعةةةةة بن▪

.مليون جني 30بتكلفة 

 نشةةةةةةةةةةاء مبنةةةةةةةةةةأ ا متحانةةةةةةةةةةا ، والمكتبةةةةةةةةةةة ▪

لفةةة المركزيةةة، ودار الضةةيافة بجامعةةة بنهةةا بتك

.مليون جني 120

وجار  تنفي  عدد من المشةروعا  داخةل محافظةة

ث القليوبيةةةةةةة لتطةةةةةةوير التعلةةةةةةيم العةةةةةةالي والبحةةةةةة

:العلمي، أرمها ما يلي

مبنةةأ مةةدرجا  بةةترك الجامعةةة 2 نشةةاء عةةدد ▪

ةمليون جني ل ومالعب بكلي70بالعبور بتكلفة 

بتكلفةة التربية الريا ية لتةدريب وتتريةل الطةال 

.ماليين جني 7بل ل نحو 

مشةرو   حةةالل وتجديةد مالعةةب ونةادي أعضةةاء ▪

ريئةةة التةةدري  جامعةةة بنهةةا، تةةم ا نتهةةاء مةةن

ادي مشةةرو  مالعةةب كليةةة التربيةةة الريا ةةية ونةة

م أعضاء ريئةة التةدري  بجامعةة بنهةا والمقةا

.ألف متر مربع16.5علأ مساحة 

ويضةةةم مجموعةةةة مةةةن المالعةةةب مجهةةةزة بالبنيةةةة 

التحتيةةةة الخاصةةةة بهةةةا، كمةةةا تمةةةل  عةةةادة تتريةةةل 

الموقةةةةع العةةةةام، وكةةةة لك  عةةةةادة تتريةةةةل المبنةةةةأ 

اإلداري تعضةةةةةةاء ريئةةةةةةة التةةةةةةدري  والمةةةةةةدرجا  

وتكييةةف الصةةةالة وحجةةةرا  اإلدارة و قامةةةة أصةةةوار 

خارجيةةةة حةةةول الموقةةةع والمالعةةةبل وذلةةةك بهةةةدف 

اصةةةةتعادة دور الجامعةةةةا  المصةةةةرية فةةةةي  مةةةةداد 

ب المنتخبةةةا  الوطنيةةةة باحتياجاتهةةةا مةةةن الموارةةة

واتبطةةةةال فةةةةي  ةةةةتأ المجةةةةا   مةةةةن خةةةةالل مةةةةا 

ن ينظم  ا تحاد الريا ةي المصةري للجامعةا  مة

.فعاليا  ريا ية



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة القليوبية  | 21

عأ تهةةتم الدولةةة بقطةةا  الثقافةةة والفنةةون وتسةة

فظةةة، دائمةةا لالرتقةةاء بالمسةةتوى الثقةةافي بالمحا

علةأ فقد تم  نشاء قصةر  قافةة القنةاطر الخيريةة

أ آ ف متر مربعل ويحتةوي القصةر علة4.2مساحة 

ن عةةدة مبةةان  ورةةي، المبنةةأ اإلداري الةة ي يتكةةون مةة

الةةةةةدور اتر ةةةةةي ويشةةةةةمل قاعةةةةةا  الموصةةةةةيقأ، 

حةةف آ ةةار والكمبيةةوتر، ومكتبةةة، وناديًةةا للطفةةل، ومت

ية، القليوبيةةةةة، ومعهةةةةد الفنةةةةون، وفنةةةةون تشةةةةكيل

ر، وناديًةةةةا للمةةةةرأة، وناديًةةةةا للعلةةةةوم، ومكتبةةةةة الةةةةزوا

ا ومتحةةف المةةت ورا  الشةةعبية، وقاعةةة نةةدوا  بهةة

تكةون مبنأ المسرط ي. كرصيًا ومنصة خطابة175

مةةن مةةةدخل المسةةةرط، وقاعةةةة كبةةةار الةةةزوار وصةةةالة 

.كرصيًا715المسرط، والبلكون، وتحتوي علأ 

كمةةةةا أن القصةةةةر مةةةةزود بتحةةةةد  أجهةةةةزة الصةةةةو  

واإل ةةةةةاءة،   ةةةةةافة تحةةةةةةد  وصةةةةةائل الحمايةةةةةةة 

 المدنيةةةةةةة، وبل ةةةةةةل التكلفةةةةةةة الكليةةةةةةة للمشةةةةةةرو

.2015مليون جني  عام 50.9

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةوج
"
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اتصةةةا ، يوجةةةةد بالمحافظةةةة العديةةةةد مةةةن قصةةةةور 

ءا  وبيةةةو  الثقافةةةة والمكتبةةةا ، ووفقًةةةا إلحصةةةا

، يوجةةةةةةةد بمحافظةةةةةةةةة 2020وزارة الثقافةةةةةةةة عةةةةةةةام 

قصةةةر  قافةةةة : )قصةةةور  قافةةةة، ورةةةي8القليوبيةةةة 

فةةةر بنهةةةا، وقصةةةر  قافةةةة بهتةةةيم، وقصةةةر  قافةةةة ك

افةةة  ةةكر، وقصةةر  قافةةة الطفةةل بينهةةا، وقصةةر  ق

، وقصةةةةةر (متخصةةةةةع)العمرةةةةةال بشةةةةةبرا الخيمةةةةةة 

ر  قافةة  قافة الشرفا بكفر الشرفا ال ربي، وقصة

.(القناطر الخيرية، وقصر  قافة كفر تصفا

يةة، بيةو   قافةة بمحافظةة القليوب8ويوجد أيضًةا 

يةل بيل  قافة طةو ، وبيةل  قافةة قهةا، وب: )وري

بيةل  قافة الخانكة، وبيةل  قافةة  ةبرا  ةها ، و

يةةةل  قافةةةة صةةةنديون، وبيةةةل  قافةةةة أبةةةو زعبةةةل، وب

(.ر قافة القل ، وبيل  قافة  بين القناط

مكتبةةةةة عامةةةةة ومتخصصةةةةة 66كمةةةةا يوجةةةةد عةةةةدد 

مكتبةةةة : )وجامعيةةةة ومعارةةةد بالمحافظةةةة، منهةةةا

، (قهةةةةةا)نةةةةةادي الثقافةةةةةة بالصةةةةةناعا  الكيماويةةةةةة 

نهةةا، ومكتبةةة أجهةةور الكبةةرى، ومكتبةةة الشةةمو  بب

فةر عبيةانومكتبة البقا ين بكفر  كر، ومكتبةة ك

اطر، بةةةتبو زعبةةةل، ومكتبةةةة طحةةةانو  بشةةةبين القنةةة

(.ومكتبة باصوس مركز القناطر الخيرية

وارتمامًةا مةةن الدولةةة بة وي اإلعاقةةة، فقةةد عقةةد  

للتمكةةةين "، المةةةرتمر اتول 2018المحافظةةةة عةةةام 

الثقةةةةةةةةافي لةةةةةةةة وي ا حتياجةةةةةةةةا  الخاصةةةةةةةةة فةةةةةةةةي 

".مرصسا  التعليم

وقةةةد تضةةةةمن المةةةرتمر معةةةةرك منتجةةةا  لةةةة وي 

ا حتياجةةةةا  الخاصةةةةة، الةةةة ي يضةةةةم أعمالًةةةةا فنيةةةةة

ي وتشةةكيلية رائعةةة قةةام بتصةةميمها عةةدد مةةن ذو

القةةةةدرا  الخاصةةةةةل كمةةةةا  ةةةةم المعةةةةرك أيضًةةةةا 

لوحةةةةةةةةةا  فنيةةةةةةةةةة وبعةةةةةةةةة  اتعمةةةةةةةةةال اليدويةةةةةةةةةة 

والمشةةةةة و   فضةةةةةلًا عةةةةةن بعةةةةة  ا بتكةةةةةارا  

.ونماذ  المحاكاة

لةة وي " صةةيرو"، د ةةنل مرصسةةة 2019وفةةي عةةام 

ة ا حتياجةةا  الخاصةةة، بالتعةةاون مةةع قصةةر  قافةة

 وي بنهةةةةا، المةةةةرتمر الثةةةةاني للتمكةةةةين الثقةةةةافي لةةةة

  دور مرصسا"ا حتياجا  الخاصة، تحل عنوان 

المجتمةةع المةةدني فةةي تمكةةين ذوي اإلعاقةةة رؤيةةة

".2030مصر 
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ارتمامًةةةا بالثقافةةةة داخةةةل المحافظةةةة، فقةةةد نظةةةم

يوبيةة قصر  قافة القناطر الخيرية بمحافظةة القل

قافية الهوية الث"مرتمرًا  قافيًّا بعنوان 2016عام 

".  للمرأة الريفية بين التمكين والتمييز

تتضةةةمن فعاليةةةا  المةةةرتمر افتتةةةاط معةةةرك▪

ة، منتجةةةا  الحةةةرف الترا يةةةة، وات ةةة ال الفنيةةة

.والمبدعا  المصريا 

كمةةةةا تضةةةةمن المةةةةرتمر مو ةةةةوعا  متعةةةةددة ▪

يةةة، الوطنيةةة والمت يةةرا  الثقافالهويةةة : منهةةا

المةةةةورو  الشةةةةعبي والحفةةةةا، علةةةةأ الهويةةةةة، 

قضةةةةةةايا الواقةةةةةةع ا جتمةةةةةةاعي، وا قتصةةةةةةادي، 

لمةرأة لوالسياصي وأ ررا علأ  قافة التمكةين 

.الريفية

اتصةةةةةالًا، أقامةةةةةل محافظةةةةةة القليوبيةةةةةة المةةةةةرتمر

العلمةةةةةةةةي الثةةةةةةةةاني لثقافةةةةةةةةة القريةةةةةةةةة المصةةةةةةةةرية

ة نحةةةةو اصةةةةتراتيجية لتنميةةةةة القريةةةة"تحةةةةل عنةةةةوان 

وقةةةةد أقةةةةيم بةةةةالمرتمر العديةةةةد مةةةةن " : المصةةةةرية 

ة المعةةةارك للحةةةرف التقليديةةةة وات ةةة ال الفنيةةة

، الفخةةةار، والسةةةجاد"لثقافةةةة القريةةةة فةةةي مجةةةا   

والجريةةةد، والخةةةوخ، والخةةةزف، ومخلفةةةا  البيئةةةة، 

مةع ل وذلك بالتعةاون"الكليم، والرصم علأ الزجا 

قصر الهيئة العامة لقصور الثقافة، وال ي أقيم ب

. قافة كفر الشرفا بمحافظة القليوبية

كمةةا تضةةمن المةةرتمر  قامةةة معةةرك إلصةةدارا  

عديةةد قصةةور الثقافةةة، وجلسةةا  بحثيةةة تنةةاق  ال

ريةة عالقة التعليم بعادا  الق: من القضايا، منها

.وتقاليدرا وصياصا  التعليم

ي كمةةا نظرمةةل الهيئةةة العامةةة لقصةةور الثقافةةة فةة

القليوبيةةةةةة، مجموعةةةةةة متنوعةةةةةة مةةةةةن اتنشةةةةةطة 

هةةةا الثقافيةةةة والفنيةةةة، حيةةةث نظةةةم بيةةةل  قافةةةة ق

، " رصةةائل يحيةةأ حقةةي  لةةأ ابنتةة"قةةراءة فةةي كتةةا  

بيةر لة  يتناول الكتةا  الجوانةب اإلنسةانية تديةب ك

كبةار أرمية كبيرة في التتريخ لشخصية واحةد مةن

.المبدعين فنزداد معرفة ب 
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كمةةةةا عقةةةةد نةةةةادي تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةا  بقصةةةةر 

ل مع كيفية التعام» قافة بنها محا رة بعنوان 

، تناولةةةل طةةةر  فةةةت «برنةةةام  الرصةةةام بسةةةهولة

ي البرنةةةام  وكيفيةةةة اصةةةتخدام برنةةةام  الرصةةةام فةةة

ية ،  لأ جانب معرك فنون تشكيلPaintالويندوز 

.لفناني القليوبية

ة جةةةدير بالةةة كر أن الهيئةةةة العامةةةة لقصةةةور الثقافةةة

، 2020بالقليوبيةةةةةة، أطلقةةةةةل فةةةةةي صةةةةةبتمبر عةةةةةام 

فعاليةةةةا  مةةةةرتمر أدبةةةةاء  قلةةةةيم القةةةةاررة الكبةةةةرى 

ن، و ةةمال الصةةعيد الثقةةافي فةةي دورتةة  العشةةري

، "اتد  واصةةةةتلهام المةةةةورو  الثقةةةةافي"بعنةةةةوان 

.علأ مسرط قصر  قافة بنها

وتضةةةمن المةةةرتمر  قامةةةة معةةةرك للعديةةةد مةةةن 

المشةةة و   الفنيةةةة و صةةةدارا  الهيئةةةة العامةةةة 

.لقصور الثقافة

المةةةورو  "رةةة ا  لةةةأ جانةةةب جلسةةةا  بحثيةةةة عةةةن 

، وعبةةةةةرة التةةةةةاريخ فةةةةةي رأس الملةةةةةول، "الشةةةةةعبي

والمةةةورو  الةةةديني فةةةي الروايةةةا ، أيضًةةةا المائةةةدة

بية مشكال  المنظومة اتد"المستديرة بعنوان 

افي،  قليم القاررة الكبةرى و ةمال الصةعيد الثقة

.وفر   قافة القليوبية

13

16

2014 2020

عدد قصور وبيوت الثقافة خالل عامي 

2020و2014

(قصر وبيت)

.وزارة الثقافة: المصدر
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كانةةةل المةةةرأة المصةةةرية رةةةي المةةةدافع اتول عةةةن 

حمل البيل والوطن، وبمثابة القوة الناعمة التي

الةةوطن وحافظةةل عليةة  مةةن التهديةةدا  الداخليةةة

.والخارجية التي كانل تسعأ جاردة إلصقاط 

وحةةةةرخ المجلةةةة  القةةةةومي للمةةةةرأة علةةةةأ زيةةةةادة 

بها، المشاركة ا قتصةادية للمةرأة مةن خةالل تةدري

.وزيادة قدراتها، وتوصيع خيارا  العمل لديها

ميةع كما يعمل علأ تحقي  تكافر الفرخ فةي ج

القطاعةةةةةا  بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك القطةةةةةا  الخةةةةةاخ، 

ويسةةةةةةعأ  لةةةةةةأ تشةةةةةةجيع المةةةةةةرأة علةةةةةةأ  قامةةةةةةة 

مشةةةةةةةروعا  متوصةةةةةةةطة وصةةةةةةة يرة ومتناريةةةةةةةة 

الص رل للتوصع في مجةال ريةادة اتعمةال، ورفةع

.معد   الحصول علأ الخدما  المالية

ر اتمر الة ي لفةل اتنظةار  ليهةا و لةأ أرميةة الةدو

الةةة ي تقةةةوم بةةة ، ممةةةا انعكةةة  عليهةةةا صياصةةةيًّا

.وعلأ مشاركتها في المجال العام

ي فةةالمرأة المصةةرية تمثةةل فةةي المجتمةةع المصةةر

مةةةن عةةةدد السةةةكان ممةةةا يعكةةة  % 48.9بنسةةةبة 

أرميةةةةة ا صةةةةتفادة مةةةةن مجهوداتهةةةةا باعتباررةةةةا 

ن نصةةف المجتمةةع وأن التنميةةة الشةةاملة   يمكةة

.أن تتحق  دون مشاركتها اإليجابية

فقةةةد اتخةةة   مصةةةر خطةةةوا   يجابيةةةة نحةةةو  قةةةرار 

المواطنةةة وحقةةو  المةةرأة بصةةدور دصةةتور مصةةر 

أة مادة تععةدُّ  نصةافًا للمةر21، وال ي تضمن 2014

والتةةي تضةةمن 11المصةةرية، ولعةةل أرمهةةا المةةادة 

كفالةةةةة الدولةةةةة بتحقيةةةة  المسةةةةاواة بةةةةين المةةةةرأة

ية، والرجل في جميع الحقةو  المدنيةة، والسياصة

ا وا قتصةةةةةةادية، وا جتماعيةةةةةةة، والثقافيةةةةةةة وفقًةةةةةة

.تحكام الدصتور

2017وكةةان  عةةالن السةةيد رئةةي  الجمهوريةةة عةةام 

فع عةةن عامًةةا للمةةرأة المصةةرية بةةادرةً  يجابيةةةً تك ش ةة

تقةةةدير  الكبيةةةر للمةةةرأة ودعمةةة  ومسةةةاندت  لهةةةةا،

تها باإل ةافة  لةةأ العديةةد مةن القةةرارا  التةةي اتخةة 

الدولةةةةةةة مةةةةةةن أجةةةةةةل تمكةةةةةةين المةةةةةةرأة وتحسةةةةةةين 

.أو اعها

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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وعكةةةةف المجلةةةة  القةةةةومي للمةةةةرأة بعةةةةد  عةةةةادة 

ة باعتبةةار  ايليةةة الوطنيةة2016تشةةكيل  فةةي فبرايةةر 

لةأ المعنية بالنهوك بتو ا  المةرأة المصةرية ع

أة ا صةةةةتراتيجية الوطنيةةةةة لتمكةةةةين المةةةةر" عةةةةداد 

ميةة ، والتي تهدف  لأ تحقي  التن"2030المصرية 

  مةع الشاملة والمساواة بين الجنسين بما يتف

رؤيةةةةةةةةةةة : اصةةةةةةةةةةتراتيجية التنميةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةتدامة 

.2030مصر 

محةةةةةاور عمةةةةةل 4وتشةةةةةتمل ا صةةةةةتراتيجية علةةةةةأ 

دوار التمكةةين السياصةةي وتعزيةةز ات: رئيسةةة، ورةةي

مكةين القيادية للمرأة، والتمكين ا قتصةادي، والت

ا جتمةةةةةاعي، والحمايةةةةةة، باإل ةةةةةافة  لةةةةةأ محةةةةةوري 

.مرأةالتشريعا ، وت يير  قافة المجتمع نحو ال

وقةةةةد اعتمةةةةدرا السةةةةيد رئةةةةي  الجمهوريةةةةة فةةةةي 

رية، أ ناء ا حتفال بيوم المرأة المصة2017مارس 

وكلةةف الحكومةةة وكةةل أجهةةزة الدولةةة والمجلةة  

نيةةةةة القةةةةومي للمةةةةرأة باعتبةةةةار ا صةةةةتراتيجية الوط

و يقةةةةةةة عمةةةةةةل ل عةةةةةةوام 2030لتمكةةةةةةين المةةةةةةرأة 

.القادمة

وقد حققل مصر خالل السنوا  اتخيرة  نجازا 

مهمةة علةأ أرك الواقةةع مةن أجةةل تمكةين المةةرأة 

ترميةةة وتحقية  المسةةاواة بةةين الجنسةين  يمانًةةا ب

.فةالدور ال ي يمكن أن تقوم ب  في المجا   كا

يةة، وفي  طار ا رتمةام بةالمرأة بمحافظةة القليوب

للهيئةةةةةة " العلةةةةةم قةةةةوة"فقةةةةد تةةةةم تنفيةةةةة  مبةةةةادرة 

التعاون القبطية اإلنجيلية للخدما  ا جتماعية ب

مةةةةةةةع الهيئةةةةةةةة القبطيةةةةةةةة اإلنجيليةةةةةةةة للخةةةةةةةدما  

-الجيةةةةةةزة –القةةةةةةاررة )ا جتماعيةةةةةةة بمحافظةةةةةةا  

.دارصة573أ مر  عن نجاط ( القليوبية

بيةة كما دعا فر  المجل  القةومي للمةرأة بالقليو

ن السةةيدا  للكشةةف المبكةةر علةةأ أورام الثةةدي، مةة

الكشةةةف"خةةالل البرنةةةام  القةةومي لصةةةحة المةةرأة 

ا   ل وصةيتم تحويةل الحة"المبكر علأ أورام الثةدي

امعةةة المصةابة لكليةةة طةةب بنهةا ومستشةةفأ الج

لخرو  وتوفير عال  علأ نفقة الدولة للسيدا  وا

حةدة بلحصائية عن المر أ وذلك بعةد انتقةال الو

. لأ مدينة  برا لت طية جنو  القليوبية
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: بثقافةةة القليوبيةةة2030تمكةةين صةةحة المةةرأة ▪

حلقةةة 2021نظةةم قصةةر  قافةةة بنهةةا فةةي ينةةاير 

لتمكةين ا صتراتيجية الوطنيةة"بحثية بعنوان 

وقةةد تناولةةل الحلقةةة عةةدة " 2030صةةحة المةةرأة 

مو ةةةةةةةةوعا  لتمكةةةةةةةةين المةةةةةةةةرأة علةةةةةةةةأ كةةةةةةةةل 

تمكةةةةةين المةةةةةرأة صةةةةةحيًا "المسةةةةةتويا ، منهةةةةةا 

" للنهةةوك بةةدوررا المحةةوري فةةي بنةةاء اتصةةرة

ي والتتكيد أن المرأة أصاس المجتمعل تنها ر

العامةةةل اتصاصةةةي فةةةي تكةةةوين أصةةةرة قويةةةة، 

فتةاة والمرأة تبدأ تكوينها من صةن البلةو ، فال

تحتةةةا   لةةةأ بنةةةاء مةةةادي ومعنةةةوي، متمثلًةةةا فةةةي

ن الت  يةةة الصةةحية، والصةةحة اإلنجابيةةة، والسةة

عامًةةةا 22المناصةةةب للةةةزوا  ابتةةةداءً مةةةن صةةةن 

.ولي  قبل ذلك

ل  ةةم تناولةةةل الحةةةديث عةةةن التباعةةةد بةةةين كةةةل طفةةة

وآخر حتأ تعةوك المةرأة جسةمها مةا فقدتة  مةن 

 نجةةةةةا  الطفةةةةةل اتول، وأيضةةةةةا كيفيةةةةةة النشةةةةةتة 

ولةأ الصحية، وتعزيز روط الوطنية من  النشةتة ات

.لكي تكون عضوًا بنراء في المجتمع

دور الرائةةةةدا  لتوعيةةةةة "المةةةةرتمر القةةةةومي للمةةةةرأة 

وفةةةي": السةةيدا  بترميةةةة بطاقةةةة الةةةرقم القةةةومأ

ام  طةار ا رتمةةام بةالمرأة بمحافظةةة القليوبيةة، قةة

مرتمر المجل  القومي للمرأة بالقليوبية، بعقد

دور الرائةةةدا  لتوعيةةةة السةةةيدا "قةةةومي بعنةةةوان 

مر ، وتضةمن المةرت"بترمية بطاقة الةرقم القةومي

رن لقاءً مع الرائدا  الريفيةا  بالمحافظةة وعةدد

رائةةةةدة للتوعيةةةةة بترميةةةةة اصةةةةتخرا  بطاقةةةةا 120

.الرقم القومي

ويتتي المرتمر فةي  طةار جهةود المجلة  القةومي

للمةةةةرأة منةةةة  أعةةةةوام  صةةةةتخرا  بطاقةةةةا  الةةةةرقم 

القةةةةومي للسةةةةيدا  والفتيةةةةا  للمسةةةةارمة فةةةةي

ا وذلةةةك تمكينهةةةا صياصةةةيًّا واقتصةةةاديًّا واجتماعيًّةةة

مةةةةةةن خةةةةةةالل  تاحةةةةةةة الفرصةةةةةةة لهةةةةةةا للمشةةةةةةاركة 

السياصةةةةةية وا صةةةةةتفادة مةةةةةن الخةةةةةدما  التةةةةةي 

.توفررا لهن الدولة
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احميهةةةةا مةةةةن "حملةةةةة طةةةةر  اتبةةةةوا  بعنةةةةوان ▪

ود فةةي  طةةار جهةة: بمحافظةةة القليوبيةةة" الختةةان

الدولةةةة لالرتمةةةام بةةةالمرأة المصةةةريةل فقةةةد تةةةم

احميهةةا " طةةال  حملةةة طةةر  اتبةةوا  بعنةةوان 

بمحافظةةةةةةة القليوبيةةةةةةة والتةةةةةةي " مةةةةةةن الختةةةةةةان

ان أطلقتهةةا اللجنةةة الوطنيةةة للقضةةاء علةةأ ختةة

قةومي اإلنا  برئاصة مشتركة بين المجل  ال

للمةةةةةةةةةرأة والمجلةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةومي للطفولةةةةةةةةةة 

.واتمومة

وتهةةةةةةدف الحملةةةةةةة  لةةةةةةأ التعريةةةةةةف بالرصةةةةةةائل ▪

القانونيةةةةةةة والمتعلقةةةةةةة ببنةةةةةةود قةةةةةةانون رقةةةةةةم 

بتعةةةديل بعةة  أحكةةةام قةةةانون 2021لسةةنة 10

لة ى العقوبا  لتشديد عقوبة ختةان اإلنةا ، وا

صةةةةد  عليةةةة  رئةةةةي  الجمهوريةةةةة فةةةةي أبريةةةةل 

خاصةة الما ي باإل افة  لأ تناول الرصةائل ال

بالقضةةةةةاء علةةةةةأ ختةةةةةان اإلنةةةةةا  لخلةةةةة  رفةةةةة  

مجتمعةةةةةةي للممارصةةةةةةا  الباليةةةةةةة المورو ةةةةةةة، 

ة باإل ةةةةافة  لةةةةأ التعريةةةةف بالمخةةةةاطر الصةةةةحي

.والنفسية له   الجريمة

ان انطلقل فعاليا  حملة طر  اتبوا  بعنو▪

قد بمحافظة القليوبية، و" احميها من الختان"

مةةةةةةةن السةةةةةةةيدا  500اصةةةةةةةتهدفل الحملةةةةةةةة 

والرجةةةةةةال واتطفةةةةةةال بالعديةةةةةةةد مةةةةةةن القةةةةةةةرى 

، بمحافظةةةة القليوبيةةةة، منهةةةا قةةةرى كفةةةر الجةةةزار

وبطةةةا، وطحلةةةة، وميةةةل العطةةةار بمركةةةز بنهةةةا، 

وقةةةرى  ميةةةاي، والعمةةةار، وأكيةةةاد بمركةةةز طةةةو ، 

وقةةةرى نةةةوى، وعةةةر  الشةةةرقاوي، ونةةةو  طحةةةا 

يةةة، بمركةةز  ةةبين القنةةاطر، و ةةلقان، والخرقان

.بمركز القناطر الخيرية

67.1%
نسدددددددبة اإلنددددددداث المتددددددددربات بمراكدددددددز 

بيددة التدددريب المهنددي بمحافظددة القليو

.2021/2020خالل عام 
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

عادلدة  عمدت الدولة المصدرية خدالل السدنوات الماضدية  لدى تحقيد  تنميدة اقتصدادية ىداملة و

م ورخاء كل ربول مصر .تسهم في تقدُّ



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

 الف

5.8منشددددددددددددددددددددددددددددددددأة
 جمةةةالي عةةةدد المنشةةةي  الصةةةناعية المسةةةجلة

.2020بالمحافظة بنهاية عام 

 الف105.5

كددددددددددددددددارت 4.3
ني تكلفةةةة  نشةةةاء مجمةةةع التكسةةةير الهيةةةدروجي

.2020بمسطرد في فبراير 

 الف3.6

سددددددددددددددددددددددددددددددددددديارة 

عمل  جمالي عدد السيارا  التي تم تحويلها لل

هايةة بال از الطبيعي فةي محافظةة القليوبيةة ن

.2020عام 

 جمةةةةةةةةةالي عةةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةةتركين فةةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةةاز

.2020الطبيعي بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

تكلفةةةةةةةةةة  نشةةةةةةةةةاء المنطقةةةةةةةةةة ا صةةةةةةةةةتثمارية

.2019الجديدة نهاية عام 

تةةم  صةةداررا للمةةزارعين  ةةمن منظومةةة كةةار  

.2021الفالط ال كي حتأ أ سط  

929.7

1.2

مليدددددددددددددددددددددددددددددددارات

دوالر 

ألددددددددددددددددددددددددف

مشدددددددددددتر 
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ة والرخةاء  يمانًا بدور ا صتثمار في تحقية  التنمية

علةةةةةأ أرك مصةةةةةر، تتميةةةةةز محافظةةةةةة القليوبيةةةةةة 

تقةةاء بموقةةع  قليمةةي متميةةز، حيةةث تععةةدُّ مركةةزًا  ل

ور العديد من محةاور التنميةة اإلقليميةة مثةل، محة

، اإلصةةةكندرية الزراعةةةي/ التنميةةةة لطريةةة  القةةةاررة 

ومةةةةةةةن رنةةةةةةةا تةةةةةةةم افتتةةةةةةةاط مشةةةةةةةرو  المنطقةةةةةةةة 

 أبةةرز والةة ي يععةةدُّ".. بنهةةا"ا صةةتثمارية الجديةةدة بةةة 

بيةةة، المشةةروعا  ا صةةتثمارية بمحافظةةة القليو

 لةأ 2018وقد تةم  نشةاؤ  فةي الفتةرة مةن مةارس 

مليةةةةار جنيةةةة ، 1.2، بتكلفةةةةة بل ةةةةل 2019ديسةةةةمبر 

فدانًا، ويشتمل علةأ عةدد 46ويعقام علأ مساحة 

منفةةةةة ًا 16مخزنًةةةةةا، و18 الجةةةةةا ، و6وحةةةةدة، و147

بةين للبيع، وتتراوط مساحا  الوحةدا  الصةناعية

متةةرًا مربعًةةا للمشةةرو  الواحةةد، كاملةةةة360و240

.التشطيب بالمراف 

كمةةةةا تضةةةةم المحافظةةةةة العديةةةةد مةةةةن المنةةةةاط  

المنطقةةةةةةةةة : الصةةةةةةةةناعية وا صةةةةةةةةتثمارية، منهةةةةةةةةا

بمدينةةةةةة " جامعةةةةةة عةةةةةين  ةةةةةم "ا صةةةةةتثمارية 

. العبور والمنطقة ا صتثمارية ببنها

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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مشةةةةةةةرو   نشةةةةةةةاء المنطقةةةةةةةة ا صةةةةةةةتثمارية ▪

أ بمنطقة عزبةة نجيةب ببنهةا، والة ي يهةدف  لة

القضةةةةةاء علةةةةةأ نسةةةةةبة البطالةةةةةة التةةةةةي تواجةةةةة  

م العمالة الموجةودة بالمحافظةة، حيةث  نة  يةت

التعاقةةةةةةةد بالمشةةةةةةةرو  بنظةةةةةةةام اإليجةةةةةةةار كةةةةةةةل

صةةةةنوا ، ويقةةةةام المشةةةةرو  علةةةةأ مسةةةةاحة5

فةةةةةدانًا علةةةةةأ الطريةةةةة  الةةةةةدائري اإلقليمةةةةةي 48

آ ف فرصةة 10الجديد، كما يةوفر مةا يزيةد علةأ 

.عمل لشبا  المحافظة

ارا  في صةيا  متصةل، بل ةل قيمةة ا صةتثم▪

العامةةةة الموجهةةةة لمحافظةةةة القليوبيةةةة نحةةةةو 

مليةةةةةةةارا  جنيةةةةةةة ، وذلةةةةةةةك وفقًةةةةةةةا لخطةةةةةةةة 9.6

المةةةةةةةواطن الصةةةةةةةادرة عةةةةةةةن وزارة التخطةةةةةةةيط 

، وفيهةةةةةةةا 2021/2020والتنميةةةةةةةة ا قتصةةةةةةةادية 

اصةةةةةةةةةةةتحوذ قطةةةةةةةةةةةا  اإلصةةةةةةةةةةةكان وتطةةةةةةةةةةةوير 

، يليةةةة  قطةةةةا  %57العشةةةةوائيا  علةةةةأ نسةةةةبة 

%.10.3البترول بنسبة 

ختامًةةةةةا، ارتفةةةةةع عةةةةةدد الشةةةةةركا  ا صةةةةةتثمارية▪

حيةث الجديدة التي تم تتصيسهةةا بالمحافظة،

، فةي مقابةل 2020 ركة خالل عةام 924بل ل 

، بنسةةةبة 2014 ةةةركة جديةةةدة فقةةةط عةةةام 300

، ليصةةل بةة لك  جمةةالي عةةدد %208زيةةادة بل ةةل 

ظةةةة الشةةةركا  ا صةةةتثمارية القائمةةةة بالمحاف

آ ف  ةةةركة موزعةةةة علةةةأ القطاعةةةا  8.3 لةةةأ 

ة، الخدميةةةةة، اإلنشةةةةائية، الصةةةةناعية، السةةةةياحي

بةةةةةةرأس مةةةةةةةةةةةةال 2020و يررةةةةةةا، حتةةةةةةأ عةةةةةةةةةةام 

مليةةةار جنيةةة ، فةةةي مقابةةةل41معصةةةةةةةةةةدر قةةةةةةةدر  

بةةرأس 2014آ ف  ةةركة قائمةةة حتةةأ عةةام 4.2

مليةةةار جنيةةة ، بنسةةةبة 20.2مةةةال معصةةةدر قةةةدر  

زيةةةةةةةةادة فةةةةةةةةي رأس المةةةةةةةةال المعصةةةةةةةةدر تعقةةةةةةةةدرر 

%.103بنحو 

255.4
 جمةةةالي قيمةةةة التةةةدفقا  فةةةي رؤوس 

اتمةةةةةةةةةةةوال المعصةةةةةةةةةةةدرة بالمنطقةةةةةةةةةةةة 

( الخانكةةةةةةةة-أبةةةةةةةو زعبةةةةةةةل )الصةةةةةةةناعية 

.2020الشرو  حتأ ديسمبر 

مليددددددددون 

جنيددددددددددددددد 
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قامةةةةل الدولةةةةة بتنفيةةةة  عةةةةدد مةةةةن المشةةةةروعا  

زيةةةز الصةةناعية بمحافظةةة القليوبيةةةل مةةن أجةةل تع

شةبا  التنمية الصناعية، وتوفير فرخ العمل لل

وأصةةحا  المهةةارا ، فضةةلًا عةةن تنميةةة صةةناعا 

.محددة ذا  أرمية اصتراتيجية

وقةةد انعكسةةل آ ةةار تلةةك الجهةةود والمشةةروعا  

علةةةأ أرك الواقةةةع، حيةةةث ارتفةةةع عةةةدد المنشةةةي  

أ الصةةةةناعية المعسةةةةجلة بالمحافظةةةةة ليصةةةةل  لةةةة

، مقارنةةةةةة 2020آ ف منشةةةةةتة صةةةةةناعية فةةةةةي 5.8

ل كمةةا 2014آ ف منشةةتة صةةناعية فةةي عةةام 3.8بةةة 

أ ارتفةةع عةةدد المنةةاط  الصةةناعية بالمحافظةةة  لةة

منةةةةاط  عةةةةام 4مقارنةةةةة بةةةةة 2020منةةةةاط  عةةةةام 7

ألةةةةف 446.4ل كمةةةةا تضةةةةم المحافظةةةةة نحةةةةو 2014

عامةةل بالمنشةةي  الصةةناعية المسةةجلة فةةي عةةام

.2014ألف عامل في عام 341.1، مقارنة بة 2020

وعلةةةةةأ صةةةةةعيد المشةةةةةروعا  متناريةةةةةة الص ةةةةة ر 

والصةةةةة يرة والمتوصةةةةةطة، فقةةةةةد أولةةةةةل الدولةةةةةة 

ارتمامًا خاصًا بها، وقامل بةلطال  المشةروعا 

:2020وحتأ 2014التالية خالل الفترة من 

ية  نشاء مصنع  نتةا  ألةواط الطاقةة الشمسة▪

ي للصةةةةةناعا  اإللكترونيةةةةةة فةةةةة" بنهةةةةةا"بشةةةةةركة 

، وتبلةةةةةةةةة  الطاقةةةةةةةةةة اإلنتاجيةةةةةةةةةة 2020فبرايةةةةةةةةةر 

. ميجا وا  صنويًّا50للمشرو  نحو 

" هةاق" نشاء مصنع  نتةا  البطاريةا  بشةركة ▪

يقةةةع : 2020للصةةةناعا  الكيماويةةةة فةةةي فبرايةةةر 

آ ف متةةةةةر مربةةةةةع، 4المصةةةةةنع علةةةةةأ مسةةةةةاحة 

ألةةةةةف بطاريةةةةةة صةةةةةنويًّا، 120بطاقةةةةةة  نتاجيةةةةةة 

.مليون جني 124.7وبتكلفة 

ل طةةةةةراف الصةةةةةناعية "  رادة" نشةةةةةاء مصةةةةةنع ▪

وليةو تم  نشاء المصةنع فةي ي": العبور"بمدينة 

لتةةةةوفير اتطةةةةراف الصةةةةناعية، واتجهةةةةزة 2017

مةن التعويضية ل وي القدرا  الخاصة بمنحة

الحكومةةة اليابانيةةةل بهةةةدف دعةةم ذوي اإلعاقةةةة 

بتصلو  مختلف،  ذ يقوم العةاملون مةن ذوي

زة اإلعاقةةةة بالمصةةةنع بتقةةةديم منتجةةةا  متميةةة

تقةةةةةرانهم، حيةةةةةث يقومةةةةةون بتجربةةةةةة اتجهةةةةةزة 

ة بتنفسةةةهم، للتتكةةةد مةةةن تقةةةديم أفضةةةل خدمةةة

.ممكنة

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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المشةةةةةةةرو  القةةةةةةةومي للتنميةةةةةةةة المجتمعيةةةةةةةة ▪

  تةةةم تنفيةةة": مشةةةروعك"والبشةةةرية والمحليةةةة 

آ ف مشةةرو  فةةي نطةةا  المحافظةةة 3.5عةةدد 

يةة  من المشرو  القةومي للتنميةة المجتمع

بلجمةةةةةالي " مشةةةةةروعك"والبشةةةةةرية والمحليةةةةةة 

.مليون جني 562.5مبل  قروك 

لةك تةم ذ": العكر ة" نشاء منطقة صناعية بة ▪

وفقًةةةةةةةةةةةةةةةا لقةةةةةةةةةةةةةةةرار رئةةةةةةةةةةةةةةةي  الجمهوريةةةةةةةةةةةةةةةة 

، بتخصةةةةيع مسةةةةاحة 2020لسةةةةنة 555رقةةةةم 

ة فةةدانًا مةةن اترا ةةي المملوكةةة للدولةة494.40

مركةةةةةةةز " العكر ةةةةةةةة"ملكيةةةةةةةة خاصةةةةةةةة بناحيةةةةةةةة 

بمحافظةةةةةةةة القليوبيةةةةةةةةل لصةةةةةةةال  " الخانكةةةةةةةة"

ة محافظةةة القليوبيةةة،  صةةتخدامها فةةي  قامةة

.  منطقة صناعية

م ، والةة ي يقةةو"و يفتةةك جنةةب بيتةةك"مشةةرو  ▪

علةةأ فكةةرة  نشةةاء عةةدد مةةن مصةةانع المالبةة 

الجةةارزة علةةأ قطةةع أراك  مةةن أمةةالل الدولةةة 

يزرةةال ليةةتم تتجيررةةا للشةةبا  الةة ي يقةةوم بتجه

ك مةةةن خةةةالل قةةةرك بنكةةةي طبقًةةةا لمبةةةادرة البنةةة

ية ويةةةةتم تةةةةتمين الفرصةةةةة التسةةةةويق. المركةةةةزي

أحةةد للمصةنع مةةن خةالل تعاقةةد يةةتم بينة  وبةةين

، "الشةركة الراعيةة"معصدري المالبة  الجةارزة 

والتةةةي تقةةةوم بلمةةةدادرم بالخامةةةا  فةةةي مقابةةةل

تصةةةةةةنيع المنةةةةةةت  بالمواصةةةةةةفا  المطلوبةةةةةةة

يةة  لتصةةدير  نظيةةر مقابةةل مةةادي يةةتم الةةنع عل

فةةةي العقةةةدل حيةةةث تةةةم  نشةةةاء وتشةةة يل عةةةدد

مصةةةةةةةنعًال وذلةةةةةةةةك وفقًةةةةةةةا لقةةةةةةةةرار رئةةةةةةةةي  12

، بالموافقةةة 2017لسةةنة 210الجمهوريةةة رقةةم 

علةةةةةةأ  عةةةةةةادة تخصةةةةةةيع قطعةةةةةةة أرك مةةةةةةن 

اترا ةةةةي المملوكةةةةة للدولةةةةة بمسةةةةاحة تبلةةةة 

فةةةةةةدانًا لصةةةةةةال  محافظةةةةةةة القليوبيةةةةةةةل 738.8

. صتخدامها في اتنشطة الصناعية

ي  فقةد تةم تر ة":   لك في قريتك"مشرو  ▪

قطةةةةع أراك  مةةةةن أمةةةةالل الدولةةةةة بنطةةةةا  10

المحافظةةةة لتنفيةةة  المشةةةرو   ةةةمن مبةةةادرة

.ائتالف دعم مصر
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 ةةةهد قطةةةا  الزراعةةةة خةةةالل السةةةنوا  الما ةةةية 

أ ارتمامًا بارزًا مةن جانةب الدولةة، حيةث عملةل علة

صةةةن التشةةةريعا  بهةةةدف الحفةةةا، علةةةأ الرقعةةةة 

الزراعيةةة، اتمةةر الةة ي نةةت  عنةة  تراجةةع ملحةةو، فةةي

ة حجم التعةديا  علةأ اترا ةي الزراعيةة بمحافظة

القليوبيةةةةةة وذلةةةةةك منةةةةة  تطبيةةةةة  قةةةةةانون  حالةةةةةةة 

.المتعدي للنيابة العسكرية

ميز من وتشتهر محافظة القليوبية بلنتاجها المت

ل الخضر والفاكهة، خاصة الموال  والموز والخو 

وجةةةاء  نتةةةا  الفاكهةةةة فةةةي المقدمةةةة، حيةةةث يمثةةةل 

أعلةةةةأ  نتةةةةا  بالمحافظةةةةةل فةةةةي حةةةةين يةةةةتتي  نتةةةةا 

.الخضر في المرتبة الثانية

فظة ومن أبرز المشروعا  التي تم تنفي را بمحا

القليوبيةةةةةة رةةةةةو مشةةةةةرو  تطةةةةةوير مركةةةةةز صةةةةةالمة 

أ ال  اء، حيث ا تملل أعمال تطةوير المركةز علة

املًالتطوير البنية التحتية ومرافقها تطويرًا  

الزراعةةةةةةةةةةةةةة واستصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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كما  هد المشرو  مد مرافة  جديةدة مةن خةالل 

 مةةةدادا  كهربةةةاء بخطةةةين منفصةةةلين، و مةةةدادا  

ة ميةةا  وخطةةوي تليفونةةا  أر ةةية، وتمهيةةد و نةةار

.الطر  المردية من و لأ المركز

أيضًةةا تةةم تحةةديث جميةةع أجهةةزة المعامةةل بتحةةد  

اتجهةةزة العالميةةة فةةي مجا تهةةا وكةة لك الةةنظم 

لتقةديم اإللكترونية الخبيةرة فةي الةدعم اللوجسةتي

ة الخةةدما  بشةةكل مسةةتمر لعمةةالء المركةةز بجةةود

اء وصرعة عالية، ويقع مركز تطوير وصالمة ال ة 

حة بمدينةةة قهةةةا بمحافظةةةة القليوبيةةةة علةةةأ مسةةةا

.آ ف متر مربع3.6

لحيوانيةة تتميز محافظة القليوبية بتنو   رواتهةا ا

، حيةةةث (اتبقةةةار، والجةةةاموس، وات نةةةام، والمةةةاعز)

يةةة تسةةارم بنصةةيب وافةةر فةةي دعةةم السةةو  المحل

ن بمنتجاتهةةةال كمةةةا تتميةةةز فةةةي مشةةةروعا  تسةةةمي

الةةةةةدواجن، حيةةةةةث تةةةةةم  نشةةةةةاء بورصةةةةةة للةةةةةدواجن 

ن بالمحافظةةة وذلةةك إلنتةةا  المحافظةةة الكبيةةر مةة

ر الةةدواجنل وتعتبةةر المصةةايد النهريةةة رةةي المصةةد

ل الةةرئي  ل صةةمال بالمحافظةةة مةةن فةةرو  النيةة

.المختلفة الممتدة داخل حدود المحافظة

" كةار  الفةالط الة كي"في صيا  آخر، جاء مشةرو  

 ةةةةةةمن أرةةةةةةم  نجةةةةةةازا  المحافظةةةةةةة، وبعةةةةةةرك 

ي الموقةةةف التنفيةةة ي لمنظومةةةة كةةةار  الفةةةالط فةةة

ة محافظةةة القليوبيةةة، بلةة  عةةدد الحيةةازا  الزراعيةة

ألةةةف حيةةةازة زراعيةةةة وتقةةةدم للحصةةةول 265.4نحةةةو 

ألةف مةزار ، وتةم  صةدار 125علأ كار  الفالط نحو 

.آ ف مزار  بالمحافظة105.5الكار  لعدد 

وذلةةةةةةةك بهةةةةةةةدف وصةةةةةةةول الةةةةةةةدعم لمسةةةةةةةتحقي ، 

والسةةةةيطرة علةةةةأ حصةةةةع اتصةةةةمدة المدعمةةةةة 

وربطهةةا بمنظومةةة الصةةرف، وتحديةةد المسةةاحا 

المزروعةةةةةةةةة بالمحاصةةةةةةةةيل المختلفةةةةةةةةة، وتةةةةةةةةوفير 

الخةةدما  اإلر ةةادية، ورةةي  حةةدى نتةةائ  منظومةةة 

بيةرًا التحول الرقمي التةي توليهةا الدولةة ارتمامًةا ك

وتطبقهةةةةا فةةةةي كةةةةل المجةةةةا   ومنهةةةةا المجةةةةال 

مة الزراعي وذلك في  طار خطة التنميةة المسةتدا

.2030ورؤية مصر 
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يععةةةةةدُّ قطةةةةةا  البتةةةةةرول والثةةةةةروة المعدنيةةةةةة مةةةةةن 

مًةةا القطاعةا  البةةارزة التةةي أولتهةةا الحكومةةة ارتما

.كبيرًا خالل الفترة الما ية

وفةةةةي رةةةة ا السةةةةيا  أطلقةةةةل الدولةةةةة عةةةةددًا مةةةةن 

المشةةةةةروعا  بمحافظةةةةةة القليوبيةةةةةة فةةةةةي رةةةةة ا 

: المجال، من أبرزرا ما يتتي

ي مشرو   نشةاء مجمةع التكسةير الهيةدروجين▪

رو  بالشركة المصرية للتكريةرل ويهةدف المشة

 لةةةةأ  نشةةةةاء مجمةةةةةع التكسةةةةير الهيةةةةةدروجيني 

دة للمازو  لتحويل   لةأ مقطةرا  عاليةة الجةو

اول وتحويل مصر  لأ مركز  قليمي لتجارة وتةد

لفةة البترول وال ةاز والطاقةة بصةفة عامةة، بتك

مليةةةةةارا  دو ر بطاقةةةةةة ت  يةةةةةة 4.3 جماليةةةةةة 

آ ف طةةةن صةةةنويًّال وذلةةةك ب ةةةرك 4.3حةةةوالي 

بيةةة تخفةةي  فةةاتورة ا صةةتيراد مةةن الخةةار  وتل

أ لةةةةب ا حتياجةةةةا  المحليةةةةة وتعظةةةةيم حجةةةةم 

.اإلنتا  المحلي

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"



40|محافظة القليوبية  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

كمةةةةةةةا أ هةةةةةةةر  مر ةةةةةةةرا  أداء رةةةةةةة ا القطةةةةةةةا  

بالمحافظةةةةةة تحسةةةةةنًا جليًةةةةةا، حيةةةةةث ارتفةةةةةع عةةةةةدد 

المشةةةةةتركين فةةةةةي خدمةةةةةة ال ةةةةةاز الطبيعةةةةةي  لةةةةةأ

مقارنةةةةة بنحةةةةةو2020ألةةةةف مشةةةةترل عةةةةةام 929.7

.2014مشترل عام 434.0

كمةةةةةا صةةةةةجلل السةةةةةيارا  التةةةةةي تعمةةةةةل بال ةةةةةاز 

آ ف صةةيارة 3.6الطبيعةةي ارتفاعًةةا لتصةةل حةةوالي 

ألةةةةةةةةف صةةةةةةةةيارة 1.4مقارنةةةةةةةةة بنحةةةةةةةةو 2020عةةةةةةةةام 

.  2014عام 

روة وفي  طار ارتمام الدولةة بقطةا  البتةرول والثة

المعدنيةةةةةةة بمحافظةةةةةةة القليوبيةةةةةةة، تةةةةةةم توجيةةةةةة  

مليون جني  لقطةا  994اصتثمارا  عامة بقيمة 

2021/2020البترول والثروة المعدنية خالل خطة 

، مةةن  جمةةالي ا صةةتثمارا  العامةةة %10.3بنسةةبة 

.بالدولة

تها وجاء ذلةك فةي  طةار ا صةتراتيجية التةي و ةع

الدولةةةةة مةةةةن أجةةةةل تحقيةةةة  ا كتفةةةةاء الةةةة اتي مةةةةن 

 ر خالل المنتجا  البترولية خاصة البنزين والسو

، حيةةةث تةةةم و ةةةع أكثةةةر مةةةن (2023-2016)الفتةةةرة 

: محةةةةور مةةةةن أجةةةةل تحقيةةةة  رةةةة ا ا كتفةةةةاء، مثةةةةل

اإلصةةةةةةالط ا قتصةةةةةةادي، وتر ةةةةةةيد ا صةةةةةةتهالل، 

أ وتطوير عمل محطا  الكهربةاء بال ةاز الطبيعة

بعةةةةةد تحقيةةةةة  ا كتفةةةةةاء الةةةةة اتي، وتطةةةةةوير عمةةةةةل 

.المصافي، وصولًا  لأ  بكة الطر  

تروليةةة ولتعظةةيم ا صةةتفادة مةةن ا كتشةةافا  الب

قوميةةة والتصةةنيع تةةم  حةةالل وتجديةةد بالشةةبكا  ال

500  ، بتكلفةة تجةةةاوزبمسطردللخام والبوتاجاز 

.مليون جني 

حيةةةةةةةث تةةةةةةةم  حةةةةةةةالل وتجديةةةةةةةد خةةةةةةةط المةةةةةةةةةةةةازو  

بوصةة، 18/ 12بتقةةةطةةةةةةةار مسةةةطرد/ السةةةةوي  

.مليون جني 270بتكلفة حوالي 
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 ةةةهد قطةةةا  السةةةياحة واي ةةةار تطةةةورًا ملحو ًةةةا 

خةةةالل الفتةةةةرة الما ةةةةية علةةةةأ الةةةةر م ممةةةةا عانتةةةة  

ل الدولة   ر جائحة كورونةا ك يررةا مةن دول العةالم

رًا حيةث ارتمةةل الدولةة بهةة ا القطةا  ارتمامًةةا كبيةة

ا   هر في تنفي  عدة مشروعا  للنهوك بقطة

.السياحة واي ار

أبةةةةةرز المشةةةةةروعات التةةةةةي تةةةةةم تنفيةةةةة  ا ومةةةةةن 

ا  مصةةةنع المستنسةةةخ:بم افظةةةة القليوبيةةةة

علةةةةةةةةةةأ مسةةةةةةةةةةاحة ات ريةةةةةةةةةةة بمدينةةةةةةةةةةة العبةةةةةةةةةةور

ن آ ف متر مربع، ويععدُّ ر ا المشرو  اتول مة10

نوعةة  فةةي مصةةر والشةةر  اتوصةةط، تةةم ا نتهةةاء

، ويهةةةةدف المشةةةةرو   لةةةةأ 2021منةةة  فةةةةي مةةةةارس 

ي تقةةديم الصةةناعة المصةةرية للعةةالم ويسةةارم فةة

حمايةةةةةة التةةةةةرا  الحضةةةةةاري والثقةةةةةافي المصةةةةةري، 

ريةل وحمايةةة حقةةو  الملكيةةة الفكريةةة لص ةةار المصةة

وذلةةةةةك لمواكبةةةةةة متطلبةةةةةا  السةةةةةو  المحليةةةةةة 

تم والعالميةةة فةةي صةةناعة النمةةاذ  ات ريةةة، حيةةث يةة

أ ذلةةك علةةأ أعلةةأ مسةةتوى مةةن الخبةةرة الفنيةةة علةة

.أيدي فنانين مصريين، ومتخصصين

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياكة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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كما  هد  المحافظة أحةد المشةروعا  ات ريةة

فةي البارزة، افتتاط مسةجد الظةارر بيبةرس ات ةري

صةةةنوا ، 5قليةةةو  عقةةةب ترميمةةة  الةةة ي اصةةةتمر 

ماليةةةةين جنيةةةة ، و ةةةةملل 4بتكلفةةةة  بل ةةةةل نحةةةةو 

تةرميم ترميمًا  نشائيًّا ومعماريًّةا دقيقًةا، مةن حيةث

المئ نةةةةةةةةةةة والشةةةةةةةةةةرفا  الخشةةةةةةةةةةبية أو  عةةةةةةةةةةادة 

بيةةرة الجبسةةية التةةي تهالكةةل أجةةزاء كالمقرنصةةا 

منهةةةا بفعةةةل عوامةةةل التعريةةةة، وتنظيةةةف اللوحةةةة 

  التتصيسةةةية للمسةةةجد واتحجةةةار الممثلةةةة لوجةةة

رة ، للحفا، عليهةا لتكةون صةو"المدخل"المسجد 

معبةةرة عةةن فتةةرة حكةةم الظةةارر بيبةةرسل كمةةا تةةم 

تةةةةرميم محةةةةرا  المسةةةةجد و زالةةةةة بعةةةة  أعمةةةةال 

قة، التةةرميم الخاطئةةة والتةةي تمةةل فةةي عصةةور صةةاب

وليةة و عادة ترميمها طبقًا لما أقرت  الموا ي  الد

. في ر ا الشتن

ا ةا وأخيرًا يععدُّ مشرو  ترميم قصر محمد علةأ ب

ي تم من المشروعا  الت( الفسقيةقصر )بشبرا 

ة تنفيةة را بالمحافظةةة بهةةدف فةةت  أمةةاكن جديةةد

. للزيارة والحفا، علأ الترا  واي ار

لكمةةةةا تةةةةم تطةةةةوير كةةةةورني  بنهةةةةا بتكلفةةةةة بل ةةةة

مليةةةةةةون جنيةةةةةة ، وذلةةةةةةك فةةةةةةي  طةةةةةةار مشةةةةةةرو  38

ديةة المحافظة لتطوير الكورني  والشوار  المر

يةرة  لي ، حيث تم ا نتهاء من أعمةال تشةجير الجز

الوصةةطأ عنةةد دوران منطقةةة آخةةر الفلةةل، وتمةةل 

يفةةةا زراعتهةةةا بالنجيلةةةة ونخيةةةل السةةةيكاس واتكال

الحمةةةةراء والتةةةةي أ ةةةةفل علةةةةأ الشةةةةار  مظهةةةةرًا 

.جماليًا

كمةةةةا أصةةةةدر  الحكومةةةةة عةةةةددًا مةةةةن التشةةةةريعا  

:الخاصة للنهوك به ا القطا  أرمها

، بشةتن 2019لسةنة 1971قرار رئي  الةوزراء رقةم 

 ةةم موقةةع كةةوم صةةيدي يوصةةف بالقطعةةة رقةةم 

بحةةةةةوك تةةةةةل أتريةةةةةب البحةةةةةري نمةةةةةرة كدصةةةةةتر34

بةال  محافظةة القليوبيةة وال-بزمام مدينةة بنهةا 4

أصةهم،  لةأ عةداد اترا ةي 8قيراي و2مساحتها 

. ات رية
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

علدى االسدتثمار تُعد التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملة  والتي تنطوي

ار وتدوفير مظلدة للحمايدة والضدمان لجميدع أفدرا د المجتمدعر في الشدباب ورعدايتهم فكري دا وبددني 

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

1700منددددددددددددددددزل
تةةةةةةةةةم حصةةةةةةةةةررا إلعةةةةةةةةةادة تتريلهةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةمن

.مباردة صكن كريم بالمحافظة

ماليدددددددددددين 3.4

فددددددددددددددددددددرد 732
منفة ًا 244عدد المستفيدين مةن  نشةاء عةدد 

.لمشرو  جمعيتي بالمحافظة

ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

مسدددددددددددددددددددددتفيد

ماليددددددددين210

جنيدددددددددددددد  

ة تكلفةةةة  نشةةةاء وتطةةةوير المحةةةاكم بالمحافظةةة

(.2021–2016)خالل الفترة 

مةةة عةةدد المسةةتفيدين مةةن برنةةام  تكافةةل وكرا

.2020/2019بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددد 

مشةةةةةةةروعا  بقطةةةةةةةا  الشةةةةةةةبا  108تكلفةةةةةةةة 

والريا ةةةةةةةةةةة بالمحافظةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةةةرة 

(2014-2021.)

عةةةةةدد اتفةةةةةراد المسةةةةةتفيدين مةةةةةن البطاقةةةةةا  

.2020التموينية حتأ نهاية عام 

115.8

127

ألدددددددددددددددددف

دمسددتفي



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة القليوبية  | 47

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"

فةةةةةةي  طةةةةةةار ارتمةةةةةةام الدولةةةةةةة بقطةةةةةةا  الشةةةةةةبا  

والريا ةةةة، حيةةةث الةةةدور الكبيةةةر والملمةةةوس الةةة ي

حد أرم أ حل تلعب  الريا ة بشتأ مفرداتها كت

يهةةةا ايليةةةا  التةةةي يمكةةةن اصةةةت اللها وا رتكةةةاز عل

لتحقيةةةة  أرةةةةداف التنميةةةةة المسةةةةتدامة والرؤيةةةةة

ل ومازال قطا  الشبا  والريا ةة 2030المصرية 

يل بالقليوبيةةةة يعمةةةل علةةةأ قةةةدم وصةةةا  فةةةي صةةةب

مةن تحقي  أكبر مكاصب ممكنةة لمراكةز الشةبا 

الناحيةةةةةة اإلنشةةةةةائية والتةةةةةي تخةةةةةدم أكبةةةةةر قطةةةةةا  

جمةةاريري كبيةةر، ورةةو قطةةا  الشةةبا  وتقةةدم لةة  

يةةةة، خةةةدما  ريا ةةةية، وتثقيفيةةةة، وفنيةةةة، واجتماع

با  حيةةةث تتةةةابع اإلدارة الهندصةةةية بمديريةةةة الشةةة

والريا ةةةة العديةةةد مةةةن اإلنشةةةاءا  الجديةةةدة فةةةي 

. المالعب والمقرا 

كمةةةا تةةةم تنفيةةة  خطةةةة طمةةةوط للتطةةةوير الشةةةامل

ية لمراكةةةز الشةةةبا  والمةةةدن والمنتةةةديا  الشةةةباب

ومراكةةز التعلةةةيم المةةدني مةةةن خةةالل تحويلهةةةا  لةةةأ

م مراكةةةز خدمةةةة مجتمعيةةةة تسةةةتطيع حاليًةةةا تقةةةدي

.رةخدما   قافية، واجتماعية، واقتصادية ل ص
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تجةةةةةدر اإل ةةةةةارة  لةةةةةأ ارتمةةةةةام قطةةةةةا  الشةةةةةبا  

والريا ةةةة بالمحافظةةةة بعةةةدد مةةةن المشةةةروعا ، 

مهرجةةةان  بةةةدا  مراكةةةز الشةةةبا  واتنديةةةة : "ومنهةةةا

مشةةروعا "، و"دوري مراكةةز الشةةبا "، و"الريا ةةية

.التنمية الريا ية لكبار السن

وفي  طار جهود الدولة لةدعم الشةبا  الة ين رةم

ركيةةةةةزة المجتمةةةةةع، قامةةةةةل محافظةةةةةة القليوبيةةةةةة 

مشةةةةةةةةروعا  بقطةةةةةةةةا  الشةةةةةةةةةبا  108بتنفيةةةةةةةة ، 

( 2021-2014)والريا ة بالمحافظة خالل الفتةرة 

:مليون جني ، من بينها127بتكلفة بل ل نحو 

2018فةةةي يونيةةةو  نشةةةاء مركةةةز  ةةةبا  مرصةةةفا▪

آ ف متةةةةةر مربةةةةةع، بتكلفةةةةةة 9.8علةةةةةأ مسةةةةةاحة 

ز بل ةةل نحةةو مليةةون جنيةة ، كمةةا تةةم  نشةةاء مركةة

، علةةةةةةةةأ مسةةةةةةةةاحة فرصةةةةةةةةي  ةةةةةةةةبا  كفةةةةةةةةر 

آ ف متةةةةةةر مربةةةةةةع، بتكلفةةةةةةة بل ةةةةةةل نحةةةةةةو 3.9

.مليون جني 

بيجةةامتةةم  نشةةاء مركةةز  ةةبا  2019فةةي ينةةاير ▪

.ماليين جني 3، بتكلفة بل ل بشبرا الخيمة

تاحةة  تةةم افت: مركةةز  ةةبا  صةةندبي  بالقنةةاطر▪

، بتكلفةةةة ماليةةةة بل ةةةل نحةةةو 2019فةةةي مةةةارس 

.ألف جني 600

بعةةةد افتتةةةاط مركةةةز  ةةةبا  كفةةةر الشةةةرفا قبلةةةي▪

قيراطًةةةةةا، بتكلفةةةةةة 22تطةةةةةوير  علةةةةةأ مسةةةةةاحة 

.مليون جني 1.5بل ل 

ومةةةن أرةةةم المشةةةروعا  الكبةةةرى بالمحافظةةةة ▪

بية افتتةةةةةاط مركةةةةةز التنميةةةةةة الريا ةةةةةية والشةةةةةبا

أ بشةةبرا الخيمةةة بعةةد تطةةوير  والةة ي يقةةام علةة

ة ألةةةف متةةةر مربةةةع، بتكلفةةةة تقديريةةة26مسةةةاحة 

. مليون جني 200نحو 

لسةنة 175كما تم  صةدار قةرار رئةي  الةوزراء رقةم 

، بتخصيع قطعة أرك مةن أمةالل الدولةة 2019

ة آ ف متر مربع، بناحية قري3.3الخاصة بمساحة 

بمحافظةةةة -مركةةةز ومدينةةةة طةةةو  -أكيةةةاد دجةةةوى 

. القليوبيةل إلقامة منشي  ريا ية عليها
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اة في  طار جهود الدولة المسةتمرة لتحسةين حية

معية المواطنين، ومستوى الحياة للفئا  المجت

اء اتكثةةةر احتياجًةةةا علةةةأ مسةةةتوى الدولةةةة، وا رتقةةة

بمسةةةةةةةةةةتوى الخةةةةةةةةةةدما  اليوميةةةةةةةةةةة المقدمةةةةةةةةةةة 

للمةةةةواطنين، وبخاصةةةةة فةةةةي القةةةةرى، تةةةةم  طةةةةال  

.2019في يناير " حياة كريمة"مبادرة 

من  ذلك الحين وعلأ مدار عامين، عملةل الدولةة

جارةةةةةدة لمةةةةةد نطةةةةةا  عمةةةةةل المبةةةةةادرة لمختلةةةةةف 

محافظةةةةةا  الجمهوريةةةةةة، ولةةةةةم تكةةةةةن محافظةةةةةة 

ل  ن القليوبية بعيدة عةن المبةادرة وفعالياتهةال بة

الواقةةةع يعشةةةير  لةةةأ أنهةةةا حققةةةل  نجةةةازا  كبيةةةرة،

ن أصةةهمل بالفعةةل فةةي تحسةةين حيةةاة المةةواطني

بقةةةةةةةرى المحافظةةةةةةةة ومةةةةةةةدنها، وعلةةةةةةةأ مختلةةةةةةةف 

ن المجةةا  ، صةةواء كانةةل تطةةوير القةةرى وتحسةةي

الخةةدما  المقدمةةة للمةةواطنين، أو فةةي مجةةا   

.الرعاية الصحية، والتعليم، و يررا الكثير

ومةةن بةةين مةةدن المحافظةةة ومراكزرةةا، كةةان مركةةز 

يةة،  بين القناطر رو أحد مراكز محافظة القليوب

والةة ي وقةةع ا ختيةةار عليةة   ةةمن المرحلةةة اتولةةأ

د فقد تم العمل في رصة" حياة كريمة"من مبادرة 

  وتحديةةةد ا حتياجةةةا  الفعليةةةة بهةةة   القةةةرى منةةة

" ر ةبين القنةاط"، ويععدُّ مركةز 2020 هر نوفمبر 

ء بةةةةاكورة التطةةةةوير بالمحافظةةةةة، حيةةةةث يةةةةتم البةةةةد

كان بةةالقرى اتكثةةر احتياجًةةا واتعلةةأ فةةي عةةدد السةة

قريةةةةةة36ومعةةةةةدل الفقةةةةةر، حيةةةةةث يضةةةةةم المركةةةةةز 

.وحدا  محلية9تابعًا يمثلها 148و

  وكةةان لمركةةز  ةةبين القنةةاطر والقةةرى التابعةةة لةة

أ النصةةةيب اتكبةةةر مةةةن المبةةةادرة وأنشةةةطتها، علةةة

ر صةةةةبيل المثةةةةال جةةةةار  تنفيةةةة  مشةةةةروعا  لتطةةةةوي

: البنية التحتية وذلك من خالل

لفةةةة تطةةةوير  ةةةبكة الصةةةرف الصةةةحي بةةةالمركز بتك

مليةةون جنيةة ، كمةةا يةةتم تطةةوير 20تقديريةةة بل ةةل 

ورفةع كفةاءة عةدد مةن مراكةز الشةبا ، وفةي قريةةة

يعةةي يةتم توصةةيل خدمةة ال ةاز الطب" منيةة  ةبين"

مليةةةون جنيةةة ، ومةةةد 21.3بتكلفةةةة تقديريةةةة بل ةةةل 

و حةةالل وتجديةةد  ةةبكا  ميةةا  الشةةر ، و نشةةاء

ل ةةةل مدرصةةةة ابتةةةدائي جديةةةدة بتكلفةةةة تقديريةةةة ب

.ماليين جني 5.2

التضةةةةةةةةةةةامن االيتمةةةةةةةةةةةاعي
"
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أيضًةةةا، توصةةةعة و حةةةالل مدرصةةةة علةةةي الدبيسةةةي

ز اإلعداديةةة بنةةين، كمةةا تةةم أيضًةةا رفةةع كفةةاءة مركةة

.   با  القرية

، "للمشةةةةرو  القةةةةومي لتطةةةةوير القةةةةرى"باإل ةةةةافة 

والةةة ي يععةةةةدُّ طفةةةةرة حقيقيةةةة، حيةةةةث  يةةةةر  رةةةة   

ب  المبادرة  كل الحيةاة فةي القةرى وجعلتهةا أ ة

بالمةةةدن،  لةةةةأ جانةةةةب تبطةةةةين التةةةةر  الةةةة ي أعطةةةةأ 

أ مظهةةرًا جماليًةةا للقةةرى، فضةةلًا عةةن الحفةةا، علةة

منةةزل 1700المةةوارد المائيةةة، حيةةث تةةم حصةةر نحةةو 

صةةةكن "إلعةةةادة تتريلهةةةا وتطويررةةةا تحةةةل  ةةةعار 

".  كريم

وفةةي  طةةار مجهةةودا  الدولةةة بالتعةةاون مةةع وزارة 

التضةةةةةامن ا جتمةةةةةاعي لتطةةةةةوير نظةةةةةم الحمايةةةةةة 

ز ا جتماعيةةةة وربطهةةةا بمر ةةةرا  تنمويةةةة لتعزيةةة

قيرة، الحصول علأ الحقو  اتصاصية ل صر الف

، الصةةةةحة، والتعلةةةةيم، والت  يةةةةة السةةةةليمة: مثةةةةل

والمسةةةارمة فةةةي الحصةةةول علةةةأ فةةةرخ عمةةةل، 

وحمايةةةةةةةة المةةةةةةةواطنين مثةةةةةةةل المسةةةةةةةنين وذوي 

ا حتياجةةا  الخاصةةةل وذلةةك بهةةدف وقةةف توريةةث

الفقةةةةر والمةةةةرك والجهةةةةل، وتنشةةةةئة جيةةةةل مةةةةن 

، المةةةواطنين اتصةةةحاء والمتعلمةةةين والمنتجةةةين

" مةتكافل وكرا"ومن خالل ذلك تم  طال  برنام  

ي بالمحافظةةة لخدمةةة اتصةةةر اتكثةةر احتياجًةةةا، وذو

ا حتياجةةا  الخاصةةةل وكبةةار السةةن، وممةةن لةةي 

لةةةةديهم دخةةةةل  ةةةةهري  ابةةةةل، حيةةةةث بلةةةة   جمةةةةالي 

ألةةف مسةةتفيد، 115.8المسةةتفيدين مةةن البرنةةام  

مليةةةةةةةةةون جنيةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةام 524.2بتكلفةةةةةةةةةة بل ةةةةةةةةةل 

2020/2019 .

دير، كما تم القيام بتعمةال تطةوير فةي قةرى كفةر الة

نوعةل والحصةافة، ومنيةة  ةبين، وكفةر  ةبين، وت

ل أعمةةال التطةةوير بةةين الصةةرف الصةةحي، وتوصةةةي

خدمةةةةة ال ةةةةاز الطبيعةةةةي، ومةةةةد و حةةةةالل وتجديةةةةد 

 ةةةةةبكا  ميةةةةةا  الشةةةةةر ، ورفةةةةةع كفةةةةةاءة مراكةةةةةز 

.الشبا  بالقرى

، وتعمةةل "وحةةةدة حةمةايةةةة الةطةفةةةل" طةةال  برنةةام  

رةةةةة   الوحةةةةةدة بالتعةةةةةاون مةةةةةع منظمةةةةةة اتمةةةةةم 

ير علةةةةأ تطةةةةو" اليونيسةةةةيف"المتحةةةةدة للطفولةةةةة 

.منظومة الحماية والرعاية المقدمة ل طفال
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فةةي 2017عةةام " أطفةةال بةةال مةةتوى" طةةال  برنةةام  

يب العديد من المحافظةا ، وكةان للقليوبيةة نصة

مةةةةن رةةةة ا البرنةةةةام  والةةةة ي يهةةةةدف  لةةةةأ حمايةةةةةة 

اتطفةةةةال بةةةال مةةةةتوى مةةةةن خةةةةالل تقديةةةةةم خدمةةةةا  

الرعايةةةة والتتريةةةةل لهةةةم ودمجةةةهم فةةي المجتمةةةع، 

تحسةةةةةةين جةةةةةةودة "فضةةةةةةلًا عةةةةةةن  طةةةةةةال  برنةةةةةةام  

محافظةةةا  5فةةةي 2018عةةةام " الطفولةةةة المبكةةةرة

يوبيةالقل–كفر الشيخ –السوي  –بورصعيد )

حضةةةةانا  داخةةةةل كةةةةل 10بواقةةةةع ( اإلصةةةماعيلية–

ة محافظة، بهةدف تحسةين جةودة تنميةة الطفولة

م المبكرة في دور الحضةانة مةن خةالل طةرط الةتعلُّ

.من خالل اتنشطة

وفةةةةةةةي اإلطةةةةةةةار ذاتةةةةةةة ، كةةةةةةةان رنةةةةةةةال عةةةةةةةدد مةةةةةةةن 

المشةةروعا  الخدميةةة التةةي تهةةدف  لةةأ تسةةهيل

:الخدما  المقدمة للمواطنين، ومن بينها

 نشاء مراكز خدما  اجتماعيةةل والتةي تهةدف  لةأ

تقةةةديم الخةةةدما  ا جتماعيةةةة للجمهةةةور بكفةةةاءة

وفقًةةةةا لمعةةةةايير الجةةةةودة والحكةةةةم الر ةةةةيد، ويةةةةتم

لةأ  نشاء تلك المراكز للنموذ  الموحةد للةوزارة ع

( 2021-2014)متةةرًا، فةةي الفتةةرة مةةن 250مسةةاحة 

بصةةةةنافيرومةةةةن بينهةةةةا  نشةةةةاء وحةةةةدة اجتماعيةةةةة 

مليةةةون جنيةةة ، و  نشةةةاء وحةةةدة 1.4بتكلفةةةة بل ةةةل 

ألةةةةف جنيةةةةة ، 700صةةةةنديون ا جتماعيةةةةة بتكلفةةةةةة 

و نشةةةةةةاء وحةةةةةةدة  ةةةةةةلقان ا جتماعيةةةةةةة بتكلفةةةةةةة

.ألف جني 700

ة و نشةةةاء وحةةةدة كفةةةر مةةةوي  ا جتماعيةةةة بتكلفةةة

ألةةةةف جنيةةةة ، و نشةةةةاء وحةةةةدة منشةةةةتة الكةةةةرام 722

.  ألف جني 850ا جتماعية بتكلفة 

 لةةأ جانةةب  نشةةاء وحةةدة ميةةل كنانةةة ا جتماعيةةة

.ألف جني 685بتكلفة 

م وفي  طار النهوك بالقرى من خةالل المبةادرة تة

أ تجهيز مراكز  عداد أصةر منتجةة، والتةي تهةدف  لة

أ تخةةري  جيةةل مةةن الفنيةةين ذوي خبةةرة قةةادرين علةة

 دارة مشةةةةةةةةةةروعا  حرفيةةةةةةةةةةة لرفةةةةةةةةةةع مسةةةةةةةةةةتوى 

معيشةةةتهم اقتصةةةاديًّا وصةةةد العجةةةز فةةةي صةةةو 

.العمل الحرفي
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، بشةةةبلنجةومةةةن بينهةةةا مركةةةز  عةةةداد أصةةةر منتجةةةة 

، بتكلفةةة قةةدررا 2017والتةةي تةةم تجهيةةز  فةةي عةةام 

ألةةةةف جنيةةةة ، وتةةةةم تجهيةةةةز مركةةةةز  عةةةةداد أصةةةةر 400

، بتكلفةةة تقةةدر 2018منتجةةة بةةلبراريم بةةك فةةي عةةام 

ألةةةف جنيةةة ، وفةةةي العةةةام نفسةةة  تةةةم 300بحةةةوالي 

 ي تجهيةةز مركةةز تنميةةة المةةرأة بةةتجهور الكبةةرى، والةة

يهةةةدف  لةةةأ رفةةةع المسةةةتوى المعيشةةةي ل صةةةرة 

المصةةةةرية ممةةةةا يةةةةوفر معةةةةايير الحمايةةةةة واتمةةةةان 

ألةةةف 800ا جتمةةةاعي لهةةةم وتقةةةدر تكلفتةةة  بنحةةةو 

جنية ، وفةةي  طةةار ارتمةةام الدولةةة بةة وي الهمةةم تةةم

وتعقةدّر 2018تجهيةز مكتةب تتريةل العبةور فةي عةام 

ألةةف جنيةة ، ويتضةةمن المركةةز 300تكلفتةة  بحةةوالي 

منظومةةة كاملةةة مةةن الخةةدما  لةة وي ا حتياجةةا  

الخاصةةة بمراعةةاة معةةايير اإلتاحةةة، حيةةث يتضةةمن

، الةةةورل المخصصةةةة لتنميةةةة مهةةةاراتهم اليدويةةةة

و رفًةةةةةةا أخةةةةةةرى للفنةةةةةةون، والموصةةةةةةيقأ، وتعلةةةةةةم 

.مهارا  الحاصب ايلي

اتصةةةةةالًا، تةةةةةم صةةةةةدور قةةةةةرار رئةةةةةي  الةةةةةوزراء رقةةةةةم 

، بتخصةةةةةةةةيع قطعةةةةةةةةة أرك 2017لسةةةةةةةةنة 1237

رة متر مربع، والكائنة بعزبة أبوخض300بمساحة 

محافظةةةةةة القليوبيةةةةةة،-مركةةةةةز  ةةةةةبين القنةةةةةاطر -

ل لصةةةةةال  الهيئةةةةةة القوميةةةةةة للتةةةةةتمين ا جتمةةةةةاعي

ار إلقامةة منطقةة تتمينةا  عليهةال كة لك صةدر قةةر

، بتخصةةيع 2018لسةنة 1766رئةي  الةوزراء رقةم 

قطعة أرك من أمالل الدولة الخاصة بمسةاحة 

-و مركةز طة-متر مربع، والكائنة بزمام بلتةان 300

محافظةةةةةةة القليوبيةةةةةةةل إلقامةةةةةةة مكتةةةةةةب تةةةةةةتمين 

.اجتماعي عليها

ا  وفي  طار جهةود الدولةة لتنميةة مسةتقبل  ةب

م  ةبةابةنةةةا بةيخةةةد"المحافظةةة، تةةم  طةةال  مبةةادرة 

، بهةةةدف صةةةد العجةةةز الةةةو يفي 2016عةةةام " بةلةدنةةةةا

داخةةةةةل مرصسةةةةةا  اتطفةةةةةال المحةةةةةرومين مةةةةةن 

ة الرعاية اتصرية من خالل مكلفي الخدمةة العامة

تةةةم ، و"النفسةةةية-ا جتماعيةةةة "فةةةي التخصصةةةا  

تفعيةةةل المبةةةادرة بةةةدور الرعايةةةة ا جتماعيةةةة علةةةأ

–ال ربيةةةة -اإلصةةةكندرية )محافظةةةا  7مسةةةتوى 

-الجيةةةةةةةةةزة –القةةةةةةةةةاررة -اتقصةةةةةةةةةر -الدقهليةةةةةةةةةة 

(.القليوبية
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يةة في  طار النهوك بمسةتوى الخةدما  التموين

المقدمةةةةةةة للمةةةةةةواطنين بجميةةةةةةع المحافظةةةةةةا ، 

نيةة تستهدف الدولة  نشاء مراكةز الخدمةة التموي

ا  بمحافظةةة القليوبيةةة، لتسةةهيل جميةةع الخةةدم

مراكةةةةز، فةةةةي 7للمةةةةواطنين، وذلةةةةك بلنشةةةةاء عةةةةدد 

مختلةةةةف أنحةةةةاء المحافظةةةةة، فضةةةةلًا عةةةةن تطةةةةوير 

ة مكاتةةةب تموينيةةةة لتصةةةب  مراكةةةز خةةةدما  مطةةةور

لخدمةةةةة المةةةةواطنين، وذلةةةةك تنفيةةةة ًا لتوجيهةةةةا 

الدولةةةةةة مةةةةةن أجةةةةةل جةةةةةودة الخةةةةةدما  التموينيةةةةةة 

.المقدمة للمواطنين

ولةةةة ومةةةن بةةةين الجهةةةود الرئيسةةةة التةةةي تبنتهةةةا الد

ر أول خالل السنوا  السبع الما ية، ن كر تطوي

2021مركةةز  قليمةةي لسةةالمة ال ةة اء فةةي صةةبتمبر 

آ ف متةةةر مربةةةع بتكلفةةةة تقةةةدر3.6علةةةأ مسةةةاحة 

مليةةةون جنيةةة ، حيةةةث تةةةم تطةةةوير البنيةةةة90بنحةةةو 

  التحتيةةةة ومرافقهةةةا تطةةةويرًا  ةةةاملًا ومةةةد مرافةةة

جديةةةةةدة مةةةةةن خةةةةةالل  مةةةةةدادا  كهربةةةةةاء بخطةةةةةين 

منفصةةةةلين  لةةةةأ جانةةةةب  مةةةةدادا  ميةةةةا  الشةةةةر  

.وخطوي الهاتف

التمةةةةةةةةةةةةةةةةوين والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الدا لية

"
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وفةةةةي السةةةةةيا  ذاتةةةة ، تسةةةةةتهدف الدولةةةةة تنفيةةةةة 

يةةةةة، المنطقةةةةة التجاريةةةةة اللوجسةةةةتية فةةةةي القليوب

والتةةةةةةةي تةةةةةةةوفر السةةةةةةةلع والمنتجةةةةةةةا  ال  ائيةةةةةةةة 

للمةةةةواطنين بتصةةةةعار مناصةةةةبة وبجةةةةودة عاليةةةةةل 

وذلةةةك بهةةةدف  ةةةبط اتصةةةوا  بمختلةةةف أنحةةةاء 

ن المحافظةةة، وذلةةك بعةةد توقيةةع بروتوكةةول تعةةاو

ة بةةين وزارة التمةةوين والتجةةارة الخارجيةةة ومحافظةة

  القليوبيةةةةةة، ممةةةةةا يركةةةةةد ارتمةةةةةام الدولةةةةةة بتنفيةةةةة

مشروعا  تجاريةة ومنةاط  لوجسةتية علةأ أرك

كةةةول محافظةةةة القليوبيةةةة، حيةةةث يتضةةةمن البروتو

. مناط  بالمحافظة3 نشاء وتطوير 

 نشةةةةةةةاء عةةةةةةةدد مةةةةةةةن مشةةةةةةةروعا  جمعيتةةةةةةةي ▪

رة ورةو بروتوكةول تعةاون بةين وزا: بالمحافظة

ركة التموين والتجارة الخارجية ممثلة في الشة

القابضةةةةةة للصةةةةةناعا  ال  ائيةةةةةة والشةةةةةركا 

التابعةةةةةةة لهةةةةةةا، وجهةةةةةةاز تنميةةةةةةة المشةةةةةةروعا  

المتوصةةةةةطة والصةةةةة يرة ومتناريةةةةةة الصةةةةة رل 

ر بهةةدف زيةةادة عةةدد المنافةة  السةةلعية، وتةةوفي

السةةةةةةةةةةلع اتصاصةةةةةةةةةةية بتصةةةةةةةةةةعار مناصةةةةةةةةةةبة 

للمةةةةواطنين، ويهةةةةدف المشةةةةرو   لةةةةأ تةةةةوفير 

منفةةةة ًا 244فةةةةرخ عمةةةةل للشةةةةبا ، بلجمةةةةالي 

.ألف مستفيد732لعدد 

مشةةةةةروعا  الشةةةةةةركة القابضةةةةةةة للصةةةةةةناعا  ▪

والتةةةةةي تةةةةةم: ال  ائيةةةةةة بمحافظةةةةةة القليوبيةةةةةة

، تتمثةةةةةةل أرةةةةةةداف 2016تنفيةةةةةة را فةةةةةةي يونيةةةةةةو 

ز، المشةةرو  فةةةي تةةةوفير الةةةدقي  الةةةالزم للمخةةةاب

زم ولسةةد الفجةةوة ال  ائيةةة، وتةةوفير الخبةةز الةةال

للمةةةةةةةةةةةواطنين، وتقةةةةةةةةةةةدر تكلفتةةةةةةةةةةة  بحةةةةةةةةةةةوالي 

ماليةةين جنيةة ، ومةةن تلةةك المشةةروعا  تةةم103

لتطةةوير مطحةةن الهةةدى بتكلفةةة  جماليةةة بل ةة

مليةةةةةون جنيةةةةة ، كمةةةةةا تةةةةةم تطةةةةةوير مطحةةةةةن 89

.مليون جني 14صلندرا  بتكلفة 

 نشاء فر   قليمةي لجهةاز حمايةة المسةتهلك▪

يهةةةدف المشةةةرو   لةةةأ رفةةةع وعةةةي : 2020عةةةام 

وحماية المستهلك  ةد الممارصةا  الضةارة

، وا حتكاريةةةةل ب يةةةةة تحقيةةة   ةةةةبط اتصةةةةوا 

يةةةة والعدالةةةة ا جتماعيةةةة للمسةةةتهلك، والتنم

.ا قتصادية للبالد
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زون اتصالًا بمجهودا  الدولة للحفا، علأ المخة

رو  ا صةةةةتراتيجي للقمةةةة ، تةةةةم تنفيةةةة  أكبةةةةر مشةةةة

المشةةةةةةةةةةرو  القةةةةةةةةةةومي "قةةةةةةةةةةومي بالمحافظةةةةةةةةةةة 

د ، والةةةة ي يستهةةةةةدف تد يةةةةةةن عةةةةةد"للصوامةةةةةع

صةةةةةومعة فةةةةةي المحافظةةةةةة، وكةةةةةل صةةةةةومعة 18

آ ف طةةةةةن قمةةةةة  بمنطقةةةةةة عةةةةةر  5تسةةةةةتوعب 

.العليقا  التابعة لمدينة الخانكة

تجةةةدر اإل ةةةارة  لةةةأ أن المشةةةرو  صيسةةةارم فةةةي 

ا  نهةةاء عمليةةة اصةةتيراد القمةة  مةةن الخةةار ، فضةةلً

وفير عن السيطرة علأ المخابز البلدي، وكة لك تة

الخبةةةةز لكةةةةل أطيةةةةاف الشةةةةعب دون أيةةةةة عقبةةةةا ، 

ل وذلةةةك تتكيةةةدًا علةةةأ الجهةةةود التةةةي تقةةةام مةةةن قبةةة

.الدولة لتوفير احتياجا  المواطن

2020كمةةا تةةم  نشةةاء صةةومعتين فةةي مةةارس ▪

عةةةةةةر  العليقةةةةةةا  بتكلفةةةةةةة بل ةةةةةةل نحةةةةةةو )بةةةةةةة 

مليةةةةون جنيةةةة ، وصةةةةومعة بنهةةةةا بتكلفةةةةة335

بالمحافظةةةة ( مليةةةون جنيةةة 156.8بل ةةةل نحةةةو 

.ألف طن150وذلك بقدرة اصتيعابية بل ل 

وتعتمةةةد رةةة   الصةةةوامع علةةةأ تقنيةةةة تعمكةةةن مةةةن

كميةة قراءة كمية الحبو  التي تحويها، وتحديد ال

.المطلو   خراجها دون  ردار

كمةةةا تعمةةةل بنظةةةةام التشةةة يل اإللكترونةةةي، مةةةةن

داخةةل  رفةةة تحكةةم مجهةةزة بنظةةام دفةةع رةةوائي   

يسةةةةةةم  بلصةةةةةةابة القمةةةةةة  بالرطوبةةةةةةة أو التلةةةةةةف 

ويحةةةافل علةةةأ جفةةةاف الحبةةةو  وجودتهةةةا طةةةوال 

.فترة وجود  بها

وعلةةأ   ةةر السةةالف ذكةةر ، حظةةأ قطةةا  التمةةوين 

لدولة، بمحافظة القليوبية علأ ارتمام كبير من ا

انعكسةةةل آ ةةةار  علةةةأ أرك الواقةةةع، حيةةةث ارتفةةةع 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد المخةةةةةةةةةةةةةةةةةابز بالمحافظةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةن

، مقارنةةةةةةةةةة 2014ألةةةةةةةةةف مخبةةةةةةةةةز فةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةام 2.3

.2020ألف مخبز في عام 2.8بنحو 

فظةة كما ارتفع عةدد البطاقةا  التموينيةة بالمحا

ماليةةين 3.4مليةةون بطاقةةة إلجمةةالي عةةدد 1.2 لةةأ 

.2020مستفيد بنهاية عام 
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دعمًةةةةا لخطةةةةة الدولةةةةة لرقمنةةةة  منظومةةةةة تةةةةداول 

القمةةة  و ةةةمان حوكمةةةة المخةةةزون ا صةةةتراتيجي 

بالتعةةةةةةاون مةةةةةةع ( IBM)للدولةةةةةةة، أعلنةةةةةةل  ةةةةةةركة 

(ACME SAICO ) صومعة قمة  فةي 22عن ميكنة

( IBM)عةةةةةةدة محافظةةةةةةا  باصةةةةةةتخدام برمجيةةةةةةا  

ناعي للميكنة والمدعومة بتقنيا  الة كاء ا صةط

ة بنهايةةة العةةام الحةةالي، حيةةث تةةم تزويةةد المنظومةة

الجديةةةةدة بةةةةتجهزة اصتشةةةةعار مثبتةةةةة بالصةةةةوامع

تعمةةةةل علةةةةأ جمةةةةع وحفةةةةل البيانةةةةا  و رصةةةةالها 

ين لحظيًّةةةةا  لةةةةأ المنصةةةةة الرئيسةةةةة بةةةةوزارة التمةةةةو

ة للحصةةول علةةأ تقةةديرا  فعليةةة لكميةةا  وجةةود

رفةة باإل افة  لأ مراقبةة ومع. القم  بالصوامع

المخةةةزون الفعلةةةي فةةةي الصةةةوامع وحفةةةل جميةةةع 

قيةةة  البيانةةةا  المتعلقةةةة بالشةةةحنا  الةةةواردة لتح

معةةةايير الجةةةودة، ممةةةا يسةةةارم فةةةي تقليةةةل الهةةةدر 

تنسةي  بشكل كبير وتحسةين آليةا  التواصةل وال

بةةةةين الصةةةةوامع وجميةةةةع نقةةةةاي التخةةةةزين اتخةةةةرى 

.وك لك مع المطاحن

ي ، تةم اختبةار النمةوذ  التجريبة2021وفي بداية عام 

اط تول صومعة قم  مميكنة في بنها، وبعد نج

دد النموذ ، قرر  وزارة التموين تطوير وميكنة ع

وصةةةتتم مراقبةةةة . صةةةومعة قبةةةل نهايةةةة العةةةام22

جميةةةةع الصةةةةوامع بمقةةةةر الةةةةوزارة وريئةةةةة السةةةةلع 

، (IBM)التموينيةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل برمجيةةةةةةةةةةةا  

(CognosAnalyticswithWatson ) المتصةةةةةةةةةةةلة

.بالمنصة الرقمية

ة فةةةي صةةةيا  معتصةةةل، قامةةةل محافظةةةة القليوبيةةة

بلنشةةةةاء عةةةةدد مةةةةن المةةةةو   التجاريةةةةة والهةةةةايبر 

ماركةةل ومجمعةةا  المخةةابزل بهةةدف تةةوفير فةةرخ 

عمةةةةةةل للشةةةةةةبا ، وتنميةةةةةةة، وتطةةةةةةوير، وتةةةةةةوطين 

:اصتثمارا  جديدة بالمحافظةل من بينها

، 2017فةةةةي عةةةةام " بنةةةةدة-مةةةةول قهةةةةا "مشةةةةرو  ▪

.مليون جني 430بتكلفة  جمالية بل ل 

ل 2018، عةةةةام "بنةةةةدة-مةةةةول العبةةةةور " مشةةةةرو  ▪

مليون جني ، 790بتكلفة  جمالية بل ل 

ل "رةةةةايبر لولةةةةو ماركةةةةل العبةةةةور" وجةةةةار   نشةةةةاء ▪

مليةةةةار جنيةةةة 1.3بتكلفةةةةة  جماليةةةةة تبلةةةة  نحةةةةو 

ومةةن المقةةرر ا نتهةةاء مةةن المشةةرو  فةةي عةةام 

2022.
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و  من أجل تكري  اتمن وتحقي  العدالة فةي ربة

ن محافظةةة القليوبيةةة، قامةةل الدولةةة بالعديةةد مةة

المجهةةةةةودا  إلنشةةةةةاء محةةةةةاكم جديةةةةةدة، ومقةةةةةار 

للشةةةةهر العقةةةةاري، فضةةةةلًا عةةةةن تطةةةةوير المحةةةةاكم 

:تياتخرى لرفع كفاءتها، ليتمثل أبرزرا في اي

 نشةةةةاء مجمةةةةع محةةةةاكم بنهةةةةا الجديةةةةدة، فةةةةي ▪

ل حيةةث تةةم  نشةةاء مجمةةع المحةةاكم 2017يونيةةو 

آ ف متةر مربةع، ورةو مصةمم 10علأ مساحة 

6علةةأ الطةةراز الفرعةةوني، ويحتةةوي المبنةةأ علةةأ

جنائي،  رف للمحةامين،  ةرف 6قاعا  مدني و

للنسةةةةخ والحفةةةةل، صةةةةنترال، مكاتةةةةب  داريةةةةة، 

قاعةةةا  اجتماعةةةا ، مخةةةازن، بتكلفةةةة  جماليةةةة 

.مليون جني 178بل ل 

كمةةةةا يضةةةةم المبنةةةةأ المحكمةةةةة ا بتدائيةةةةة الةةةةة ي

رف يشتمل علأ قةاعتي مةدني وقةاعتي جنةائي، و ة

التفتةةةةةةي  القضةةةةةةائي، وريئةةةةةةة قضةةةةةةايا الدولةةةةةةة،

ومكاتةةب رئةةي  المحكمةةة، ومسةةاعدي  ل كمةةا تةةم

.تخصع دور للنيابة العامة

.

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن
"
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فةةة كمةةا تةةم تطةةوير محكمةةة طةةو  الجزئيةةة بتكل▪

ماليةةةين جنيةةة ، وذلةةةك مةةةن خةةةالل 9تقةةةدر بنحةةةو 

. نشاء مكتب أمامي، و هر عقاري

ة باإل ةةافة  لةةأ القيةةام بتعمةةال تةةتمين محكمةة▪

،2019 ةةةةةةبرا الخيمةةةةةةة ا بتدائيةةةةةةة فةةةةةةي عةةةةةةام 

ألةةف جنيةة ، وأعمةةال 700بتكلفةةة تقةةدر بحةةوالي 

تطةةةوير بمحكمةةةة الخانكةةةة الجزئيةةةة، ومحكمةةةة

. مال بنها ا بتدائية

زئية، كما تم تطوير محكمة  بين القناطر الج▪

والتةةةةةةةةةي تعقةةةةةةةةةدّر تكلفتهةةةةةةةةةا 2020فةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةام 

ماليةةين جنيةة ل وذلةةك بهةةدف رفةةع 6.5بحةةوالي 

.كفاءة المحكمة

فةةةةي السةةةةيا  ذاتةةةة  تةةةةم تطةةةةوير العديةةةةد مةةةةن ▪

2020المحةةةاكم اتخةةةرى بالمحافظةةةة فةةةي عةةةام 

، ومةةةن بينهةةةا محكمةةةة جنةةةو  بنهةةةا ا بتدائيةةةة

و التةةةةةةي تةةةةةةةم تطويررةةةةةةةا بتكلفةةةةةةة تعقةةةةةةدرر بنحةةةةةة

. ماليين جني 8

اتصةةةالًا تةةةم تطةةةوير مقةةةرا  الشةةةهر العقةةةاري ▪

واليبمحافظةةةةة القليوبيةةةةة بتكلفةةةةة تقةةةةدر بحةةةة

ر ماليةةين جنيةة ، حيةةث تةةم تطةةوير مقةةر الشةةه5

العقةةةةاري والموقةةةةع العةةةةام بمحكمةةةةة  ةةةةبين 

، بتكلفةةة تقةةدر 2020القنةةاطر الجزئيةةة فةةي عةةام 

.مليون جني 2بحوالي 

ة فةةةةي صةةةةيا  متصةةةةل، بل ةةةةل التكلفةةةةة اإلجماليةةةة

إلنشةةةةاء وتطةةةةوير المحةةةةةاكم بالمحافظةةةةة خةةةةةالل 

.ماليين جني 210نحو ( 2021-2014)الفترة 

والجةةةةةدير بالةةةةة كر أن عةةةةةدد المحةةةةةاكم بمحافظةةةةةة 

، منهةا 2020محكمة بنهاية عام 14القليوبية بل  

محكمةةةة ابتدائيةةةة، 2محةةةاكم متموريةةةة جزيئيةةةة، و9

.محكمة مرور، ومحكمة متمورية كلية2و

دد تجدر اإل ارة  لأ أن المحافظة تضم أيضًةا عة

، كمةا 2020مركزًا ونقطةً للشرطة بنهاية عام 16

55بل  عدد نقةاي ومراكةز اإلطفةةةاء بالمحافظةةةةةة 

.نقطة  طفاء في العام نفس 
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ارتمةةةةةةةل الدولةةةةةةةة المصةةةةةةةرية ببنةةةةةةةاء المسةةةةةةةاجد 

ي، والكنةةةةائ  ارتمامًةةةةا بال ًةةةةا نظةةةةرًا للةةةةدور الةةةةدين

والةةةةةةةةوطني، وا جتمةةةةةةةةاعي الةةةةةةةة ي ترديةةةةةةةة  تلةةةةةةةةك 

المرصسةةا ، وقةةد  ةةهد  محافظةةة القليوبيةةة

لًا افتتةةاط عةةدد كبيةةر مةةن المسةةاجد الجديةةدة، فضةة

ة، عن ترميم وتطوير العديد من المساجد القديم

مسةةةجدًا جديةةةدًا خةةةالل 35فقةةةد تةةةم افتتةةةاط عةةةدد 

.  2021عام 

وير وذلك تتكيةدًا علةأ دعةم الحكومةة الكامةل لتطة

المسةةةاجد بالمحافظةةةة و حةةةالل وتجديةةةد الةةةبع  

ايخةةر، ووفقًةةا لخطةةة وزارة اتوقةةاف وا عتمةةادا  

المخصصةةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةةا فيوجةةةةةةةةةةةةد بالمحافظةةةةةةةةةةةةة 

مسةةةةجدًا حكوميًّةةةةا علةةةةأ مسةةةةتوى المراكةةةةز 2437

:والمدن والقرى ومن أبرز تلك المشروعا 

 حالل وتجديد مسجد فاطمة الزرراء بمدينةة▪

علةةأ مسةةاحة 2021كفةةر  ةةكرل فةةي أ سةةط  

درر بنحةو متر، علأ  ال ةة طوابة  بتكلفةة تعقة200

. ماليين جني 5

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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ة مسةةجد أحمةةد موصةةأ بقريةةة بر ةةوم التابعةة▪

متةرًا، 320لمركز طةو ، والمقةام علةأ مسةاحة 

كلفةة وتم  حاللة  وتجديةد  وفر ة  بالكامةل بت

.ماليين جني 3 جمالية بل ل 

الل مسجد السالم بشبرا الخيمةل حيث تم  حة▪

وتجديةةد المسةةجد بجةةوار قيةةادة مةةرور الطريةة  

متةةةةرل 400السةةةةريع، والمقةةةةام علةةةةأ مسةةةةاحة 

.ماليين جني 4بتكلفة 

مسةةةةجد ال فةةةةور الةةةةرحيم بةةةةالعبور والةةةة ي تةةةةم ▪

، فةةةي 2021ا نتهةةةاء مةةةن  نشةةةائ  فةةةي نةةةوفمبر 

الحأ السةادس، ية كر أن المسةجد مقةام علةأ 

متةةةةةةر مربةةةةةةع بتكلفةةةةةةة بل ةةةةةةل1500مسةةةةةةاحة 

.مليون جني 17

واصةةةتكمالًا لمجهةةةودا  الدولةةةة، تةةةم  صةةةدار قةةةرار 

، والةةةة ي 2018لسةةةةنة 1554رئةةةةي  الةةةةوزراء رقةةةةم 

يةةةنع علةةةأ تخصةةةيع قطعةةةة أرك مةةةن أمةةةالل 

متةةةةةةةر مربةةةةةةةع، والكائنةةةةةةةة 300الدولةةةةةةةة بمسةةةةةةةاحة 

التابعةةةةةةةةةة للوحةةةةةةةةةدة -نقبةةةةةةةةةاسبناحيةةةةةةةةةة قريةةةةةةةةةة 

محافظةةةةةةةة -المحليةةةةةةةة بمركةةةةةةةز ومدينةةةةةةةة بنهةةةةةةةا 

.ل إلقامة مسجد عليهاالقليوبية

وعلةةةأ التةةةةوازي تقةةةةدم الدولةةةة المصةةةةرية نموذجًةةةةا

فريةةةةةدًا فةةةةةةي التعةةةةةةاي  بةةةةةين اتديةةةةةةان والوحةةةةةةدة 

الوطنيةةة، حيةةث عملةةل علةةأ ترصةةيخ و عةةالء قةةيم

التسةةةةةةةةام ، والسةةةةةةةةالم، وعةةةةةةةةدم التمييةةةةةةةةز بةةةةةةةةين 

المةةةةةواطنين علةةةةةأ أر ةةةةةها، ب ةةةةة  النظةةةةةر عةةةةةن 

ديةةةانتهم أو معتقةةةداتهم، بمةةةةا يكفةةةل التماصةةةةك

المجتمعةةةي بةةةين قطبةةةي الشةةةعب المصةةةري مةةةن 

مسةةةةةةةلمين ومسةةةةةةةيحيين، ومواجهةةةةةةةة مختلةةةةةةةف 

المحةةةاو   الهدامةةةة التةةةي تسةةةتهدف النيةةةل مةةةن

.وحدة وترابط المجتمع

ي فةةةي وقةةةل تتواصةةةل فيةةةة  الجهةةةود الكبيةةةرة التةةةة

ائ  تبةة لها الدولةةة فةةي ملةةف تقنةةين أو ةةا  الكنةة

با  وال ي لقي ركودًا لسةنوا  طويلةة نظةرًا تصة

صياصةةةية، و يررةةةا بمختلةةةف المحافظةةةا ، فقةةةد

ن بلةةةة  عةةةةدد الكنةةةةائ  التةةةةي تةةةةم توفيةةةة  وتقنةةةةي

كنيسةةةة حتةةةي أبريةةةل 150أو ةةةاعها بالمحافظةةةة 

اتمةةةةةر الةةةةة ي لقةةةةةي اصتحسةةةةةانًا مةةةةةن كةةةةةةل 2021

.المواطنين
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

التنميدة لم تكتف مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسدبر بدل اسدتثمرت فدي الحجدرر فقدد ىدهدت

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

 الف وحددددة

سدددددددددددددددكنية 7.8
ي عدد وحدا  اإلصةكان المتوصةط والفةاخر التة

.2020تم تنفي را بالمحافظة حتأ عام 

منطقددددددددددددة 15 750
تكلفةةةةةةةةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةةةةةةةةرو   زالةةةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةةةةةةةابال 

منطقةةةةةة11كهربةةةةةاء الضةةةةة ط العةةةةةالي أعلةةةةةأ 

.صكنية بحي  برا الخيمة

مليدددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 

ألددددددددددددددددددددددف115.1

مسدددددددتفيد

عةةةةةدد المسةةةةةتفيدين مةةةةةن وحةةةةةدا  اإلصةةةةةكان 

ا جتمةةةةةةةةةاعي المنفةةةةةةةةة ة بالمحافظةةةةةةةةةة حتةةةةةةةةةأ 

.2020عام 

امةل  جمالي تكلفة المشرو  المجتمعةي المتك

إلدارة المخلفةةةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةةةلبة بالمحافظةةةةةةةةةةةة 

.2014عام 

مليددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 

تكلفةةةةةةةةة تتريةةةةةةةةةل المجةةةةةةةةةرى المةةةةةةةةةائي لعةةةةةةةةةدد

.2021ترعة بالمحافظة عام 22

اعةةةدد المنةةةاط  العشةةةوائية التةةةي تةةةم تطويررةةة

.2020بالقليوبية حتأ عام 

7.5

268

ماليدددددددددددددين

جنيدددددددددددددددددددد  
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اإلسةةةةةةكاج والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"

 ةةهد قطةةا  اإلصةةكان والمجتمعةةا  العمرانيةةة 

  عةام تطويرًا ملحو ًا في محافظة القليوبية منة

ل وذلةةةةك فةةةةي  طةةةةار توجُّةةةة  2021وحتةةةةأ عةةةةام 2014

ين الدولة المصرية صو  تحسين حيةاة المةواطن

وا رتقةةةاء بالخةةةدما  المعقدرمةةةة لهةةةم، مةةةن خةةةالل 

مرافةة  خلةة  بيئةةة صةةكنية معسةةتدامة ومتكاملةةة ال

.والخدما 

فعلةةأ صةةعيد المةةدن الجديةةدة، تةةم  نشةةاء مدينةةة

-القةةةةةةةةةاررة "العبةةةةةةةةور الجديةةةةةةةةةدة علةةةةةةةةةأ طريةةةةةةةةة  

تةةةةم و ةةةةع حجةةةةر أصةةةةاس مدينةةةةة ": اإلصةةةةماعيلية

ألةةف 58.9العبةةور الجديةةدة، حيةةثع تبلةة  مسةةاحتها 

ين فةةدان، ويصةةل عةةدد السةةكان المسةةتفيدين الةة 

.مليون نسمة2.9يتم اصتهدافهم  لأ 

رةةةة ا، وتحتةةةةوي المدينةةةةةة علةةةةأ منةةةةاط   صةةةةةكان 

ة ومنةةاط  خةةدما  علةةأ المسةةتويا  التخطيطيةة

يميةة، المختلفة للمدينة، ومناط  للخدما  اإلقل

والصةةةةناعا   يةةةةر الملو ةةةةة للبيئةةةةة، ومسةةةةطحا 

خضراء ومفتوحة، وأراك  زراعية قائمة، وخدما 

اجتماعيةةةة وترفيهيةةةة، ويحةةةد المدينةةةة مةةةن ال ةةةر 

ا مدينة العبور ومةن الجنةو  مدينةة الشةرو ، كمة

طريةة : تقةةع علةةأ محةةاور حركةةة  قليميةةة ورئيسةةة

اإلصةةةةةةةةةماعيلية، الطريةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةدائري / القةةةةةةةةةاررة 

.بلبي / اإلقليمي، وطري  القاررة 

وبةةةةةالتطرُّ   لةةةةةأ مشةةةةةرو  اإلصةةةةةكان ا جتمةةةةةاعي

بمحافظةةةةةة القليوبيةةةةةة، فقةةةةةد تةةةةةم خةةةةةالل الفتةةةةةرة

تنفيةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةروعا   صةةةةةةةةةةكان ( 2014-2020)

:اجتماعي أبرزرا

آ ف وحةةةدة صةةةكنية بتكلفةةةة بل ةةةل3.3عةةةدد ▪

وحةةةةدة 736مليةةةةون جنيةةةة ، مقسةةةةمة  لةةةةأ 475

مليةون جنية ، تةم 102 صكان اجتماعي بتكلفةة 

لتةوفير مسةكن 2016ا نتهاء منهةا فةي يونيةو 

آ ف نسةةةمة بمراكةةةز  ةةةبين 3.3مالئةةةم لنحةةةو 

قليةةو ، ونحةةو-الخصةةوخ –طةةو  –القنةةاطر 

وحةةةةةةةةةدة  صةةةةةةةةةكان اجتمةةةةةةةةةاعي بتكلفةةةةةةةةةة2514

مليةةةةةون جنيةةةةة ، تةةةةةم ا نتهةةةةةاء منهةةةةةا فةةةةةي 373

، لتةةةةةةةةوفير مسةةةةةةةةكن مالئةةةةةةةةم2018ديسةةةةةةةةمبر 

.ألف نسمة بمركز الخانكة11.3لة 
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رةةةةة ا باإل ةةةةةافة  لةةةةةأ عةةةةةدد مةةةةةن المشةةةةةروعا  

:السكنية اتخرى والتي منها

عمةةارة، 11بلةة  عةةدد العمةةارا  :  ةةبرا الخيمةةة▪

.وحدة صكنية264بلجمالي 

وحةةةةدة 2016مدينةةةة  العبةةةةور، حيةةةةث تةةةةم تنفيةةةة  ▪

.آ ف نسمة10.1لتوفير مسكن مالئم لنحو 

مشةةةرو  عمةةةارا  اإلصةةةكان ا جتمةةةاعي بقريةةةة ▪

وفقًةةةةةةا لقةةةةةةرار رئةةةةةةي  الةةةةةةوزراء رقةةةةةةم : نةةةةةةامول

، بتخصيع قطعةة أرك مةن 2019لسنة 718

آ ف متةةةر مربةةةع، 5.2أمةةةالل الدولةةةة بمسةةةاحة 

بمركةةةةز طةةةةو  محافظةةةةة نةةةةامولبناحيةةةةة قريةةةةة 

كان القليوبيةةةة، لصةةةال  صةةةندو  تمويةةةل اإلصةةة

ا جتمةةةاعي ودعةةةم التمويةةةل العقةةةاريل إلقامةةةة 

.عمارا   صكان اجتماعي عليها

تةةي ، وال"بهتةةيم"مشةةرو  العمةةارا  السةةكنية بةةة ▪

تةةمّ  نشةةاؤرا بموجةةب قةةرار رئةةي  الةةوزراء رقةةم 

، بتخصةيع قطعةة أرك مةن 2019لسنة 176

متةرًا مربعًةا، ناحيةة 925أمالل الدولة بمساحة 

لحةي التابعةة للوحةدة المحليةة-منطقة بهتيم 

جةةةار  ةةةبرا الخيمةةةة بمحافظةةةة القليوبيةةةة، باإلي

اعي اإلصمي، لصال  صندو  اإلصكان ا جتمة

ودعةةةةةم التمويةةةةةل العقةةةةةاريل إلقامةةةةةة عمةةةةةارا  

.صكنية عليها

دد وعلأ   ر الجهود الساب  ذكررا، بل   جمةالي عة

وحةةةةةةدا  اإلصةةةةةةكان ا جتمةةةةةةاعي فةةةةةةي محافظةةةةةةة 

ألةةةف وحةةةدة 28.8نحةةةو 2020القليوبيةةةة حتةةةأ عةةةام 

.مليارا  جني 5.8صكنية، بلجمالي تكلفة 

كمةةةا بلةةة  عةةةدد المسةةةتفيدين مةةةن تلةةةك الوحةةةدا 

.ألف معستفيد115.1

ط بينمةةا بلةة   جمةةالي وحةةدا  اإلصةةكان المتوصةة

، 2020آ ف وحةةةةةدة حتةةةةأ عةةةةةام 7.8والفةةةةاخر نحةةةةو 

بلجمةةةةةةةةةةةالي عةةةةةةةةةةةدد مسةةةةةةةةةةةتفيدين بلةةةةةةةةةةة  نحةةةةةةةةةةةو 

.ألف مستفيد32.1
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بجةائزة 2016فاز  محافظة القليوبية فةي أكتةوبر 

م الدوليةةةةة لالبتكةةةةار الحضةةةةري لعةةةةا" قوان تشةةةةو"

، والتةةي يةةتم تنظيمهةةا تحةةل رعايةةة منظمةةةة2016

" المةةةةةةةةةةدن المتحةةةةةةةةةةدة والحكومةةةةةةةةةةا  المحليةةةةةةةةةةة"

ة ومدينةةة" الجمعيةةةة الدوليةةةة للعواصةةةم الكبةةةرى"و

  الصةةةينيةل كمةةةا تةةةم اختيةةةار مشةةةرو" قوان تشةةةو"

ف تةة  الةة ي ن" تةةدوير المخلفةةا  الصةةلبة بالخانكةةة"

ن بالقليوبيةةةة  ةةةم" تطةةةوير العشةةةوائيا "وحةةةدة 

مشةةروعًا مةةن المتقةةدمين ليةةتم عر ةة 15أفضةةل 

فةةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةةرة " قوان تشةةةةةةةةةو" خةةةةةةةةةالل مةةةةةةةةةرتمر 

. 2016ديسمبر ( 8–5)

ألف دو ر أمريكةي للمةدن 20وتمن  الجائزة مبل  

جةا   الفائزةل وتهدف  لأ تشجيع ا بتكةار فةي م

ئيةةةة، ا صةةةتدامة ا جتماعيةةةة، وا قتصةةةادية، والبي

: والتكنولوجيةةةةةةة فةةةةةةةي المةةةةةةدن واتقةةةةةةةاليمل مثةةةةةةةل

، مشةروعا  البنيةة اتصاصةية والخةدما  العامةةة

لقةرار، وا بتكار فةي التخطةيط والتصةميم واتخةاذ ا

.وا صتخدام المبتكر للتكنولوجيا

تطةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةوا يات
"
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لةةةي  ذلةةةك فحسةةةب، فقةةةد حصةةةلل  دارة تطةةةوير 

العشةةةةةوائيا  بحةةةةةي  ةةةةةر   ةةةةةبرا الخيمةةةةةة فةةةةةي 

التنميةةةةة"، علةةةةأ المركةةةةز اتول ببرنةةةةام  2017عةةةةام 

دف في المناط  الحضريةل وال ي يه" بالمشاركة

 لةةةأ بنةةةاء قةةةدرا  العةةةاملين فةةةي وحةةةدا  تطةةةوير 

نظةةةةةةةةم "المنةةةةةةةةاط  العشةةةةةةةةوائية فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال 

".المعلوما  الج رافية

ل ، تةةةم تحديةةد منةةةاط  رئيسةةةة تعمث ةةة2016فةةي عةةةام 

المنةةةاط  اتكثةةةر خطةةةورةً فةةةي المحافظةةةة والتةةةي

عشةةةة  "يجةةةب تطويررةةةا بصةةةورة عاجلةةةةل ورةةةي 

مدينةة ب" الزرايب"بشبرا الخيمة، ومنطقة " البكري

ن بةين الخصوخ، وقد تمر توقيةع بروتوكةول تعةاوع

وزارة اإلصةةةةةةةةةةةةكان والمرافةةةةةةةةةةةة  والمجتمعةةةةةةةةةةةةا  

2019ر العمرانية ومحافظة القليوبية في صةبتمب

كثةةر التةةي تععةةد أ" عشةة  البكةةري"لتطةةوير منطقةةة 

. المناط   ير ايمنة خطورة

منطقةة  يةر آمنةة والتةي مةن 13ر ا باإل افة  لأ 

افة باإل " خطوي الض ط العالي"بينها مناط  

منطقةةةةة  يةةةةر معخطرطةةةةة فةةةةي القةةةةرى 67 لةةةةأ الةةةةة 

وبعةةةة  المةةةةدن، الجةةةةاري تنظيمهةةةةا، وتطويررةةةةا، 

ورصةةةفها، و نارتهةةةا،  لةةةأ جانةةةب تةةةوفير الخةةةدما  

.وفت   وار  جديدة في بع  اتماكن

، ب ةةةةدأ  محافظةةةةة القليوبيةةةةة فةةةةي 2017فةةةةي مةةةةايو 

دراصةةة جميةةع المنةةاط  العشةةوائية و يةةر ايمنةةة

فةةةي جميةةةع المةةةدن والقةةةرى داخةةةل أو خةةةار  الحيةةةز 

" عزبةةةةة عبةةةةد ال نةةةةي"العمرانةةةةيل وفةةةةي طليعتهةةةةا 

، وعمةةل حصةةر لهةةا ولقاطنيهةةال "عزبةةة الصةةفي "و

لتطويررةةا فةةي أصةةر  وقةةل، حفا ًةةا علةةأ الصةةحة

مةا تةم الجسدية والنفسية وا جتماعيةة ل صةر، ك

مليةةةون 20ا تفةةةا  علةةةأ  نشةةةاء مدرصةةةة بتكلفةةةة 

ماليةين جنية  4جني ، وبئر للميا  الجوفية بتكلفةة 

منةةةةاط  3بالخصةةةوخ،  ةةةمن مشةةةةرو  تطةةةوير 

عشةةةةةةةةوائية بمةةةةةةةةدن قليةةةةةةةةو  و ةةةةةةةةبرا الخيمةةةةةةةةة 

.والخصوخ

ويعةةةةزي ذلةةةةك  لةةةةأ الجهةةةةود المب ولةةةةة مةةةةن ق بةةةةل 

  المحافظة للقضاء علأ العشوائيا  والمنةاط

مةةةةن  يةةةةر ايمنةةةةة، والتةةةةي تعشةةةةك ل تهديةةةةدًا علةةةةأ ات

.ا جتماعي وا قتصادي للدولة ككل
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أ ، تمل  زالة المباني المخالفةة علة2021في يونيو 

بمحةاذاة مصةرفعريةويبعزبةة " الدائري"الطري  

تةي في نطا  حي  ر   برا الخيمة، وال"  صكندر"

" المت يةرا  المكانيةة"تم رصدرا من خةالل وحةدة 

.التي تم  نشاؤرا له ا ال رك

مسةطردكما تةم  طةال  مشةرو  تطةوير منطقةة 

مرصسةةةةة "بحةةةةي  ةةةةر   ةةةةبرا الخيمةةةةة و ةةةةار  

ء ، بحيةث تةم التخطةيط لبةد2019في فبراير " الزكاة

حتةةأ مةةدخل مدينةةةمسةةطردالتطةةوير مةةن كةةوبري 

الخصةةةةوخ  لةةةةأ الطريةةةةة  المةةةةار أمةةةةام  ةةةةةركا  

البتةةةةةةةرول، باإل ةةةةةةةافة  لةةةةةةةأ اصةةةةةةةت الل بعةةةةةةة  

المسةةةةةةةةاحا  إلقامةةةةةةةةة كةةةةةةةةورني  علةةةةةةةةأ ترعةةةةةةةةة 

اإلصةةةماعيلية بحةةةي  ةةةر   ةةةبرا الخيمةةةة وخلةةة 

طلوبة طر  بديلةل لتحقي  السيولة المرورية الم

.ةمما يضيف  كلًا حضاريًّا جديدًا للمنطق

وجةةد رةة ا باإل ةةافة  لةةأ  زالةةة العشةةوائيا  التةةي ت

بها مما يوفر اتمن من خالل وجود بع  قةوا  

.الشرطة

وقةةةةد تةةةةم و ةةةةع التصةةةةوُّر الهندصةةةةي للمنطقةةةةة

مليةةون جنيةة ، والةة ي صةةوف 90بالكامةةل بتكلفةةة 

ديد ينقةةل المنطقةةة نقلةةة حضةةارية، وقةةد تةةم التشةة

علةةةةةأ مراعةةةةةاة كةةةةةب  انتشةةةةةار العشةةةةةوائيا  التةةةةةي 

وي  تتسةةبب فةةي عرقلةةة السةةيولة المروريةةة وتشةة

. المظهر العام والجمالي للشوار 

  ، تم ا نتهاء من تنفي  مشرو2020في ديسمبر 

" ةكةةابال  كهربةةاء الضةة ط العةةالي الهوائيةة" زالةةة 

منطقةةة صةةكنية تشةةتمل علةةأ أكثةةر مةةن11أعلةةأ 

ألةةةف أصةةةرة بحةةةي  ةةةر   ةةةبرا الخيمةةةة بطةةةول11

ل كيلةةومترا ، وذلةةك علةةأ   ةةر ا نتهةةاء مةةن  حةةال6

نطةةا  تلةةك الكةةابال  بةةتخرى أر ةةية تمةةر بالكامةةل ب

محافظةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةاررة، بتكلفةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةةل  لةةةةةةةةةةأ 

مليةةةةةون جنيةةةةة  تةةةةةم تمويلهةةةةةا بالكامةةةةةل مةةةةةن 750

تطةةةةوير المنةةةةاط )صةةةةندو  التنميةةةةة الحضةةةةرية "

تةةم  ةةمن بروتوكةةول تعةةاون( العشةةوائية صةةابقًا

توقيعةة  مةةع وزارة الكهربةةاء والطاقةةة المتجةةددة 

.ومحافظتي القاررة والقليوبية
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م رةة ا وقةةد بلةة  عةةدد المنةةاط  العشةةوائية التةةي تةة

(  2021–2014)تطويررةةا بالقليوبيةةة خةةالل الفتةةرة 

.منطقة15عدد 

وفضةةلًا عةةن تلةةك الجهةةود، تةةم اعتمةةاد مخططةةا 

:لتطوير بع  المدن والمناط ، ومن ذلك

قريةةةةةةة 35اعتمةةةةةةاد المعخطرةةةةةةط التفصةةةةةةيلي لةةةةةةة ▪

عبالخانكةةةة وقليةةةو  وكفةةةر  ةةةكرل وذلةةةك بواقةةة

قةةرى فةةي الخانكةةة،6قريةةة فةةي كفةةر  ةةكر، و23

، وقةةد تةةم 2020قةةرى فةةي قليةةو  فةةي يونيةةو 6و

 عةةةةداد ذلةةةةك المخطةةةةط التفصةةةةيلي مةةةةن ق بةةةةل 

" الهيئةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة للتخطةةةةةةةةةيط العمرانةةةةةةةةةي"

للمراكةةةةز " الوحةةةةدة المحليةةةةة"با  ةةةةترال مةةةةع 

ة اإلدارة العامةةة للتخطةةيط والتنميةة"والمةةدن و

ويهدف المخطط  لأ. بالمحافظة" العمرانية

تقةةةةةوي  البنةةةةةةاء العشةةةةةوائي ومنةةةةةةع  هةةةةةةور 

دار مناط  عشةوائية جديةدة وتسةهيل اصتصة

، فضلًا التراخيع المطلوبة للبناء للمواطنين

عةةةن  عةةةداد مشةةةروعا  التقسةةةيم بمةةةا يطةةةاب  

.المعستهدَفة. القوانين العامة

اعتمةةةةةةاد المخطةةةةةةط ا صةةةةةةتراتيجي لمةةةةةةدينتي ▪

، مةن 2020الخصوخ وكفر  كر، في صبتمبر 

ق بةةةةةل محةةةةةافل القليوبيةةةةةة، وقةةةةةد جةةةةةاء ذلةةةةةك 

ا عتمةةةةةاد بعةةةةةد جهةةةةةود وتنسةةةةةي  مةةةةةع ريئةةةةةة 

عمليةةةا  القةةةوا  المسةةةلحة والهيئةةةة العامةةةة 

ان للتخطةةيط العمرانةةي التابعةةة لةةوزارة اإلصةةك

والمرافةةةة  والمجتمعةةةةا  العمرانيةةةةة، وذلةةةةك 

لإلصةةةهام فةةةي القضةةةاء علةةةأ أزمةةةة اإلصةةةكان، 

وتحقيةة  أعلةةأ اصةةتفادة مةةن الحيةةز العمرانةةي

المعتمةةةةد للمدينةةةةة، وتقلةةةةيع  ةةةةاررة البنةةةةاء

.المخالف، والقضاء علأ العشوائيا 

وقةةةةد جةةةةاء ذلةةةةك فةةةةي صةةةةيا  جهةةةةود المحافظةةةةة 

صةدرا الخاصة بمتابعة مخالفا  البناء التةي تةم ر

وم ل حيث تق"المت يرا  المكانية"من خالل وحدة 

اتخيةةةرة برصةةةد أي معت يةةةر علةةةأ اترك علةةةأ وجةةة  

كبةي السرعةل  تخاذ اإلجراءا  القانونية تجةا  مرت

اء المخالفةل وذلك بهدف رئةي  مفةاد  منةع البنة

نةةاء العشةوائي والتعةةدي علةةأ اترك الزراعيةةة والب

.بدون ترخيع
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 ةةةةهد  محافظةةةةة القليوبيةةةةة تنفيةةةة  عةةةةدد مةةةةن 

مشةةةروعا  المةةةوارد المائيةةةة والةةةري خةةةالل الفتةةةرة 

بتكلفةةةةةةةةةةةةةةة  جماليةةةةةةةةةةةةةةة بل ةةةةةةةةةةةةةةل ( 2021–2014)

مليةةارا  جنيةة ، وذلةةك فةةي  ةةوء توجةة  الدولةةة4.2

لتتريةةةةةةةل وتبطةةةةةةةين التةةةةةةةر  المتعبةةةةةةةةل لتعظةةةةةةةيم 

اور ا صةةتفادة مةةن المةةوارد المائيةةة وتفعيلًةةا لمحةة

الخطةةة القوميةةة للمةةوارد المائيةةة وأرمهةةا محةةور 

د تر ةةيد ا صةةتخداما  المائيةةة، والحةةد مةةن فواقةة

 ةةةةةةةبكة التةةةةةةةر ، ويمكةةةةةةةن التطةةةةةةةر  تبةةةةةةةرز تلةةةةةةةك 

:المشروعا  علأ النحو التالي

ة  جةةراء عمليةةة تصةةميم وتنفيةة  منظومةةة أمنيةة▪

يلية متكاملة لتتمين قناطر فةم ترعةة اإلصةماع

مليةةون جنيةة ، 20، بتكلفةةة "القديمةةة والجديةةدة"

.2018وذلك في عام 

ام ، في عطحانو تتريل المجرى المائي لترعة ▪

مليةةةون جنيةةة ل وذلةةةك بهةةةدف 15، بتكلفةةةة 2021

حسةةةةةةةن  دارة الميةةةةةةةا  وحمايةةةةةةةة الةةةةةةةبالد مةةةةةةةن 

.موجا  الجفاف

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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بهندصةةةةا تتريةةةةل وتبطةةةةين التةةةةر  المتعبةةةةة ▪

/ قليةةو / طةةو  / مشةةتول /  ةةبين القنةةاطر )

ل 2021فةةةي عةةةام (  ةةةبرا/ بنهةةةا /  ةةةر  بلبةةةي  

بهةةدف حسةةن  دارة الميةةا  وحمايةةة الةةبالد مةةن 

ة موجةةةا  الجفةةةاف، وبل ةةةل التكلفةةةة اإلجماليةةة

.مليار جني 2للمشرو  نحو 

ترعةةةة عةةةرك 22تتريةةةل المجةةةرى المةةةائي لعةةةدد ▪

أمتةةةار فتقةةةلل بهةةةدف  نشةةةاء محطةةةا  6قةةةا  

لتةةي الرفةةع للوفةةاء بمتطلبةةا  الةةري للزمامةةا  ا

م تخةةدمها، وتةةم البةةدء فةةي تنفيةة  المشةةرو  عةةا

.مليون جني 268، بتكلفة 2021

يلةي فةي تتريل ترعة الجانبية اليمنةأ للبحةر الخل▪

.مليون جني 16، بتكلفة 2021عام 

البر ةةةةةوميةتتريةةةةةل المجةةةةةرى المةةةةةائي لترعةةةةةة ▪

مليةةةون جنيةةة ، وقةةةد تةةةم البةةةدء فةةةي 42بتكلفةةةة 

.2020المشرو  عام 

تول ومشة"  ةر  بلبةي "تتريل وتبطين التر  ▪

ل مةةةةةن أجةةةةةل حمايةةةةةة 2021السةةةةةو  فةةةةةي عةةةةةام 

نفية  الممتلكا  واترواط وا صتثمارا ، وتم ت

المشةةةةةةةرو  بلجمةةةةةةةالي تكلفةةةةةةةةة تعقةةةةةةةدرر بنحةةةةةةةةو

.مليون جني 373

ليلةةةي تتريةةل ترعةةةة الجانبيةةةة اليسةةرى للبحةةةر الخ▪

بزمةةةام رندصةةةة ري  ةةةبين القنةةةاطر فةةةي عةةةام 

.مليون جني 19، بتكلفة 2021

قد تتريل المجرى المائي لترعة طحلة بردين، و▪

ومةن المعقةرَر 2021تم البدء في المشةرو  عةام 

.2022ا نتهاء من  عام 

تجةةةةةدر اإل ةةةةةارة  لةةةةةأ أن المشةةةةةرو  يهةةةةةدف  لةةةةةأ 

لًا تحسةةةةين حالةةةةة التربةةةةة وتقليةةةةل ملوحتهةةةةا، فضةةةة

عةةةةةن زيةةةةةادة اإلنتاجيةةةةةة الزراعيةةةةةة، وذلةةةةةك بتكلفةةةةةة 

.مليون جني 29

ي فةة" أم الفئةةران"تتريةةل المجةةرى المةةائي لترعةةة ▪

.  مليون جني 40، بتكلفة كلية بل ل 2021عام 
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/ الةةةةزار  / ميةةةةل معةةةةال )تتريةةةةل وتبطةةةةين تةةةةر  ▪

، 2021فةةةةةي عةةةةةام ( قهلةةةةةة الجبلةةةةةة/ الظارريةةةةةة 

وبل ةةةةةةةةةةةل التكلفةةةةةةةةةةةةة الكليةةةةةةةةةةةة للمشةةةةةةةةةةةةرو  

.مليون جني 71

ي تتريةةةل ترعةةةة المكاصةةةر بهندصةةةة بلبةةةي  فةةة▪

من أجل حماية الممتلكةا  واترواط 2021عام 

يةةةةة وا صةةةةتثمارا ، وقةةةةد بل ةةةةل التكلفةةةةة الكل

.مليون جني 40للمشرو  

زمةةةةةةام رندصةةةةةةة ري النعامنةةةةةةةتتريةةةةةةل ترعةةةةةةة ▪

مسةةةةةقة "مشةةةةةتول السةةةةةو ، وتتريةةةةةل ترعةةةةةة 

الخصوصةةية ايخةة ة، وذلةةك فةةي عةةام " الحمةةران

ل بهةةةةدف تحسةةةةين حالةةةةة التربةةةةة وتقليةةةةل2021

ملوحتهةةةا، وزيةةةادة اإلنتاجيةةةة الزراعيةةةة، وقةةةد تةةةم

.مليون جني 34تنفي  المشرو  بتكلفة 

" الفلفلةةةةةةة"تتريةةةةةةل المجةةةةةةرى المةةةةةةائي لترعةةةةةةة ▪

م المسةتجدة، وقةد تةم الب ةدء فةي المشةرو  عةةا

مليةةةون جنيةةة ، ومةةةن المعقةةةرر 52بتكلفةةةة 2020

.2022ا نتهاء من  عام 

فةم من ال" فا ل"تتريل المجرى المائي لترعة ▪

ل بهةةةةدف  نشةةةةاء 2021 لةةةةأ النهايةةةةة فةةةةي عةةةةام 

محطةةةةةا  الرفةةةةةع للوفةةةةةاء بمتطلبةةةةةا  الةةةةةري 

للزمامةةةةةةا  التةةةةةةي تخةةةةةةدمها، وذلةةةةةةك بتكلفةةةةةةة

.مليون جني 18

ام تتريل المجرى المائي لترعة قها ب دءًا مةن عة▪

ل 2022ومةةةةن المعقةةةةررر ا نتهةةةةاء منةةةة  فةةةةي 2021

ب يةةةةةةةةة  نشةةةةةةةةاء محطةةةةةةةةا  الرفةةةةةةةةع للوفةةةةةةةةاء 

بمتطلبةةةةا  الةةةةري، وقةةةةد تةةةةم تنفيةةةة  المشةةةةرو 

.مليون جني 35بتكلفة كلية بل ل 

أ تتريةةل المجةةرى المةةائي لترعةةة كشةةمير اليمنةة▪

بزمةةةام رندصةةةة ري  ةةةبرا، وقةةةد تةةةم الب ةةةدء فةةةي

  ومن المعقررر ا نتهاء منة2020المشرو  عام 

رو ل وبل ةةةل تكلفتةةة  الكليةةةة للمشةةة2022فةةةي 

.مليون جني 43

فةةةي عةةةام " الطرطوريةةةة"تتريةةةل وتبطةةةين ترعةةةة ▪

.مليون جني 27، وبل ل التكلفة الكلية 2021
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 ةةةةمن 2تعةةةةديل الطريةةةة  البةةةةديل الحةةةةر عقةةةةد ▪

أعمةةةةةةال وجهةةةةةةود  حةةةةةةالل وتجديةةةةةةد اتعمةةةةةةال 

الصةةةناعية علةةةأ المصةةةارف العامةةةة فةةةي عةةةام 

.مليون جني 15، بتكلفة كلية بل ل 2021

/ ةبين )ترعةة بزمةام رندصةتي 30تتريل عدد ▪

ل بهةةةةةدف اصةةةةةتخدام 2021فةةةةةي عةةةةةام ( قليةةةةةو 

الميةةةةا  الجوفيةةةةة بالمنةةةةاط  الصةةةةحراوية فةةةةي

فةةةة أ ةةةراك التنميةةةة المختلفةةةة، وبل ةةةل التكل

.مليون جني 580الكلية للمشرو  

/ مصةةةةةطفأ أفنةةةةةةدي )تتريةةةةةل وتبطةةةةةين تةةةةةر  ▪

/مةةةن الدمشو ةةةية أبوعبيةةةة/ الدمشو ةةةية 

ية ، وبل ل التكلفة الكل2021في عام ( الرفاعي

.مليون جني 71للمشرو  

ترعةةةة بزمةةةام 17تتريةةةل المجةةةرى المةةةائي لعةةةدد ▪

مليةةةون 279، بتكلفةةةة "كفةةةر  ةةةكر"رندصةةةة ري 

2021جنيةة ، وقةةد تةةم الب ةةدء فةةي المشةةرو  عةةام 

.2022ومن المعقررر ا نتهاء من  عام 

/ حسةةةةةةةن صةةةةةةةالمة )تتريةةةةةةةل وتبطةةةةةةةين تةةةةةةةر  ▪

أم جةداد / الخي  / منيجلأبو / كفر ب دادي 

، وتكمعةةةةن أرميةةةةة 2021عةةةةام ( طحلةةةةة بةةةةردين/ 

المشةةةةةرو  فةةةةةي تعزيةةةةةز حسةةةةةن  دارة الميةةةةةا ، 

.مليون جني 71بتكلفة كلية بل ل 

وختامًةةةةةةةةةا، فةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةوء جهةةةةةةةةةود أجهةةةةةةةةةزة وزارة 

كةل المةوارد المائيةة والةري بالمحافظةة للتصةدي ل

أ ةةةةةكال التعةةةةةديا  علةةةةةأ أمةةةةةالل الةةةةةريل بهةةةةةدف 

الحفةةةا، علةةةأ المجةةةاري المائيةةةةل و ةةةمان حسةةةن 

 دارة وتشةةةةةة يل وصةةةةةةيانة المنظومةةةةةةة المائيةةةةةةة 

ن، وتحسين الخدما  المقدمة لجمو  المنتفعةي

د وحماية أمالل الدولة علأ المجةاري المائيةة، فقة

قامةةةل المحافظةةةة بالعديةةةد مةةةن اإلجةةةراءا  التةةةي 

تهةةةةدف  لةةةةأ رصةةةةد التعةةةةديا  علةةةةأ أمةةةةالل الةةةةري 

ي بنطةةا  المحافظةةة، وتمةةل  زالتهةةا بشةةكل فةةور

ا  بالتنسي  مع اتجهةزة اتمنيةة، واتخةاذ اإلجةراء

. القانونية مع المتعدي
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البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"

دارة تم افتتاط المشةرو  المجتمعةي المتكامةل إل

ة فةي المخلفا  الصلبة بعةر  العليقةا  بالخانكة

.ماليين جني 7.5، بتكلفة بل ل 2014ديسمبر 

لةة ر ا ويتولأ المصنع مهمة فصل المةواد القاب

للتةةةةةةدوير و نتةةةةةةا  السةةةةةةماد العضةةةةةةوي والوقةةةةةةود 

وتععةةةةةةدُّ محافظةةةةةةة . المعشةةةةةةت  مةةةةةةن المخلفةةةةةةا 

افظةةا  القليوبيةةة صةةاحبة التجربةةة اتولةةأ بةةين مح

.مصر في تلك المنظومة

ي كمةةةا يععةةةد ذلةةةك المشةةةرو  مثالًةةةا يعحتةةة ى بةةة  فةةة

بةل تطبيةةةةة  اصةةةةةتراتيجية  دارة المخلفةةةةةا  الصةةةةةل

مةة فعلأ المستوى المحلي يتولأ المشةرو  مه

تحسةةةةين الظةةةةروف المعيشةةةةية لقطةةةةا  جةةةةامعي 

القمامةةةةةة  يةةةةةر الرصةةةةةميين، ويةةةةةوفر لهةةةةةم فرصًةةةةةا 

لكسةةةةةب صةةةةةبل العةةةةةي  بمةةةةةدينتي الخصةةةةةوخ 

.والخانكة

ي أفضةةةأ ذلةةةك  لةةةأ تحسةةةين الظةةةروف البيئيةةةة فةةة

المةةةةدينتين بشةةةةكل عةةةةام باإل ةةةةافة  لةةةةأ القةةةةرى

.والنجو  المجاورة

فة باإل افة  لةأ عمليةا   سةيل وتطهيةر اترصة

والشةةةةةوار  حفا ًةةةةةا علةةةةةأ صةةةةةالمة المةةةةةواطنين، 

.وات رار الجانبية ل تربة والمخلفا 

  علةأ صةةعيد منفصةل، تقةةوم المحافظةة بحمةةال

يةل دورية عديدة للنظافة، ورفع المخلفا ، وتجم

ل الشةةةةةكل العةةةةةامل لتحسةةةةةين المسةةةةةتوى البيئةةةةةي

والةةةةتخلع مةةةةن المخلفةةةةا  الصةةةةلبة، وتراكمةةةةا 

هيةر المخلفا ، ونقلها  لأ المدفن الصةحي، وتط

كريهةةة، الصةنادي  بصةةفة يوميةةة لتجنةب الةةروائ  ال

ضةلًا والحفا، علأ الشكل الجمةالي للصةندو ، ف

عةةةةن متابعةةةةة المنةةةةاط  التةةةةي تشةةةةهد تراكمةةةةا  

القمامةةةة للتتكُّةةةد مةةةن عةةةدم وجودرةةةا مةةةرة أخةةةرى، 

.باإل افة  لأ تطبي  القانون بكل صرامة

يةةةتتي ذلةةةك تحةةةل مظلةةةة قةةةرار رئةةةي  الجمهوريةةةة 

بشةةةةتن النظافةةةةة 2014لسةةةةن  47بالقةةةةانون رقةةةةم 

.العامة
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يةع باإل افة  لأ ذلك قامل المحافظة برفةع جم

المخلفةةا  الموجةةودة بالشةةوار  والطةةر  العامةةة 

. والرئيسةةةةةةةةة، وأمةةةةةةةةام المةةةةةةةةدارس والجامعةةةةةةةةا 

والمصةةةةةةال  الحكوميةةةةةةة وذلةةةةةةةك  ةةةةةةمن خطةةةةةةةة 

" النبا ةةةةين"المحافظةةةةة للقضةةةةاء علةةةةأ  ةةةةاررة 

والمحافظةةةة علةةةأ الشةةةكل الجمةةةالي، وعليةةة ، تةةةم 

طةةاء توريةد صةنادي  قمامةةة صةديقة للبيئةة ذا   

، محكةةم   يةةتم فتحهةةا    عبةةر صةةيارا  المكةةب 

صةةةيارا  مكةةةب  لرفةةةع 4وقةةةد تةةةم تجهيةةةز عةةةدد 

القمامةةة مةةن الصةةنادي  بصةةفة دوريةةة علةةأ مةةدار

.فترا  مختلفة من اليوم

ئةة، وفي  طار جهود الدولةة لتحقية  اصةتدامة البي

، بتسةليم عةدد 2020قامل وزارة البيئة، فةي يونيةو 

مةةةن المعةةةدا  الخاصةةةة برفةةةع كفةةةاءة منظومةةةة 

مليةةون 30النظافةةة لمحافظةةة القليوبيةةة بقيمةةة 

جنيةةةة ، للمسةةةةارمة فةةةةي تيسةةةةير رفةةةةع مخلفةةةةا  

المحافظةةة وعمليةةة الةةتخلع ايمةةن منهةةا، وجةةاء 

ذلةةك فةةي صةةيا  ح ةةرخ الةةوزارة علةةأ التعةةاون مةةع 

يةةةل المحافظةا  خاصةةةً القةاررة والجيةةزة والقليوب

مان لرفع كفاءة منظومة النظافةة بةاتخيرة، و ة

ع تيسةةةير مراحةةةل تةةةداول المخلفةةةا  حتةةةأ الةةةتخلُّ

ايمةةن منهةةا، وقةةد تةةم تكثيةةف تلةةك الجهةةود خةةالل

" 19-كوفيةةد"الفتةةرة التةةي  ةةهد  انتشةةار جائحةةة 

.في البالد للحد من انتشار العدوى

وقةةةد تمثلةةةل المعةةةدا  التةةةي تةةةم تسةةةليمها  لةةةأ

متةرًا مكعبًةا، 52صيارا  حمولةة 7المحافظة في 

أمتةةةار مكعبةةةة، ليةةةتم دعةةةم 3لةةةودر صةةةعة 3وعةةةدد 

والتةةي قةةام جهةةاز " قطةةاوي"المحطةةة الوصةةيطة بةةة 

هةةةةةا تنظةةةةةيم و دارة المخلفةةةةةا  بتنفيةةةةة را وافتتاح

مليةةةةةةةون جنيةةةةةةة ، كتةةةةةةةدخُّل صةةةةةةةريع، 25.8بتكلفةةةةةةة 

، للمسارمة في رفع كفةاءة منظومةة المخلفةا 

والحةةةةةدّ مةةةةةن تراكعمهةةةةةا، ونقةةةةةل المخلفةةةةةا  مةةةةةن 

لُّع المحطةةة  لةةأ مقلبةةي أبةةي زعبةةل والعبةةور للةةتخ

.ايمن منها
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

يدر طفرةر خالل السنوات السبع الماضيةر وهدو مدا أرهدره التحسدن الكبىهدت البنية التحتية

  حيدث "2019عدام تقريدر التنافسدية العدالمي ل"في مرتبة مصر عالمي ا في مؤىر البنيدة التحتيدة بدد 

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليددددددددددددددددددددددددددارات

4.5جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ول بنهةةا الحةةر بطةة/ تكلفةةة  نشةةاء طريةة   ةةبرا 

.كيلومترًا40

مليددددددددددددددددون696.4

جنيددددددددددددددددددددد  5.3
ة  جمةةةالي كميةةةة الكهربةةةاء المسةةةتهلكة لإلنةةةار

.2020بالمحافظة عام 

مليارات كيلدووات

فددددددددددي السدددددددددداعة

كيلددددددددددددددومتًرا 60.5

تةةةم رصةةةفها مةةةن الطةةةر  الترابيةةةة بالمحافظةةةة

(.2020-2014)خالل الفترة 

محطةةة لميةةا  الشةةر  19تكلفةةة ا نتهةةاء مةةن 

(.2020–2014)بالمحافظة خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مشةةةةروعًا للصةةةةرف الصةةةةحي 62تكلفةةةةة تنفيةةةة  

(.2020-2014)بالمحافظة خالل الفترة 

   حةةةالل وتكثيةةةف وتحسةةةين الجهةةةد للمحةةةو  

الكهربائيةةةةةةةةةةةة بالمحافظةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةةةةرة

(2014–2021.)

889

2.7

مليددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددد  
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ل  هد قطا  الطر  والنقل تطورًا ملحو ًا خال

ر  الفتةةةرة اتخيةةةرة، حيةةةث تةةةم تطةةةوير  ةةةبكة الطةةة

والنقةةةةةل فةةةةةي مختلةةةةةف محافظةةةةةا  الجمهوريةةةةةة، 

طةةر  وتتمتةةع محافظةةة القليوبيةةة بشةةبكة مةةن ال

هةةةةا الرئيسةةةةة والسةةةةريعة واإلقليميةةةةة التةةةةي تربط

ا  بمختلف محافظا  مصةرل و  صةيرما محافظة

القةةةةةةةةةاررة، والجيةةةةةةةةةزة، وال ربيةةةةةةةةةة، والشةةةةةةةةةرقية، 

.والمنوفية، والدقهلية

كيلومترًا مةن 163في ر ا السيا ، تم رفع كفاءة 

الطةةةةةةةةةةر  المرصةةةةةةةةةةوفة خةةةةةةةةةةالل الفتةةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةةن 

، كمةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةم رصةةةةةةةةةةةةةةةف 2020وحتةةةةةةةةةةةةةةةأ 2014

الي كيلةةومترًا مةةن الطةةر  الترابيةةة، وبلةة   جمةة60.5

يةو أطوال الطر  المرصوفة بالمحافظة حتأ يون

.ألف كيلومتر2.3نحو 2020

ومةةن أبةةرز المشةةروعا  التةةي تةةم تنفيةة را فةةي▪

:ر ا المجال بالمحافظة

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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، 2016 نشاء مجموعةة مةن الكبةاري فةي فبرايةر ▪

تمثرةةةةةل ذلةةةةةك المشةةةةةرو  فةةةةةي  نشةةةةةاء كةةةةةوبري 

  عدد صيارا  أعلأ مزلقان بنها، حيث تم تنفي

كةةةةةةوبري للسةةةةةةةيارا  أعلةةةةةةةأ مزلقةةةةةةةان بنهةةةةةةةا 2

ل لحمايةة اباإل افة  لأ كوبري قلمة. بالقليوبية

المةةةةواطنين مةةةةن مخةةةةاطر الحةةةةواد ، بتكلفةةةةة 

ي مليون جني ل ويهدف  نشاء الكةوبر12بل ل 

 لةةأ حةةل اتزمةةة المروريةةة التةةي تعةةو  الطريةة  

لةك الزراعي بمنطقة مزلقان قلما، فضلًا عن ذ

حافظة تم  نشاء كوبري أصنيل بكفر  كر بم

القليوبيةةةةةةة، ويهةةةةةةدف الكةةةةةةوبري  لةةةةةةأ تحقيةةةةةة  

ا  السةةيولة المروريةةة والقضةةاء علةةأ ا ختناقةة

نقةةل بتلةةك المنطقةةة، باإل ةةافة  لةةأ صةةهولة ت

.اتفراد والمركبا  وتقليل زمن الرحلة

مشةةرو   نشةةاء كةةوبري لةةربط منةةاط  بيجةةةام،▪

، وحةةةةةوك العمةةةةةدة، والسةةةةةعادة والسةةةةةلخانة

والتعةةاون، وقةةرى ميةةل نمةةا ومنطةةي بةةالطري  

الزراعةةةي، وميةةةدان المرصسةةةة فةةةي ا تجةةةارينل 

كةةة ويسةةارم الكةةوبري الجديةةد فةةي تيسةةير الحر

ة المروريةةة للمةةواطنين بحةةي  ةةر   ةةبرا الخيمةة

و نهةةاء مشةةكلة التكةةدس المةةروري التةةي كةةان

يعةةةةاني منهةةةةا أبنةةةةاء المنطقةةةةة منةةةة  صةةةةنوا  

طويلةةةةة، ويخةةةةدم الكةةةةوبري قطاعًةةةةا كبيةةةةرًا مةةةةن 

منةةةةاط  محافظةةةةة القليوبيةةةةة خلةةةةف السةةةةكة 

الحديةةةد، وخاصةةةة منطقةةةة الشةةةرقاويةل وتبلةةة 

مليون جنية  ويبلة  عر ة 200تكلفة الكوبري 

حةةةارة مروريةةةة لكةةةل اتجةةةا  2أمتةةةار ويشةةةمل 9

ل ويبل  طول الكةوبري لالتجةا  القةادم مةن مية

متةرًا ويبلة  طةول 670نما  لأ الطرية  الزراعةي 

الكةةةةةوبري فةةةةةي ا تجةةةةةا  القةةةةةادم مةةةةةن الطريةةةةة  

.متر600الزراعي  لأ ميل نما 

: الزراعةةي" اإلصةةكندرية-القةةاررة "تةةرميم طريةة  ▪

-ةالقةةارر"تةةم تةةرميم اتمةةاكن المعيبةةة بطريةة  

الزراعةةةةي مةةةةن  ةةةةبرا حتةةةةأ بنهةةةةا " اإلصةةةةكندرية

ل للحةةد مةةن 2017كيلةةومترًا فةةي يوليةةو 46بطةةول 

مشةةةةةةةكال  وحةةةةةةةواد  الطريةةةةةةة ، وتسةةةةةةةهيل 

.حركة المرور
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ل "يميالدائري اإلقل"القوس الشمالي ال ربي بة ▪

كيلةةومترًا، مةةن أرةةم 90، بطةةول 2015صةةبتمبر 

المحةةةةةةةةاور التةةةةةةةةي أنشةةةةةةةةتتها الدولةةةةةةةةة لةةةةةةةةربط 

المحافظةةا  المجةةاورة حيةةث يعسةةه م القةةوس 

ي فةة" الةةدائري اإلقليمةةي"الشةةمالي ال ربةةي مةةن 

 حةةدا  صةةيولة مروريةةة داخةةل القةةاررة الكبةةرىل 

  بحيث يردى  لةأ تخفةي  حركةة مةرور صةيارا

النقةةةةل الثقيةةةةل والمتوصةةةةط والخفيةةةةف علةةةةأ

الطريةةة  الةةةدائري، فضةةةلًا عةةةن خفةةة  معةةةدل 

ئةةة، المحروقةةا  بمةةا يةةنعك   يجابًةةا علةةأ البي

كلفةةةةة والتقليةةةةل مةةةةن ا نبعا ةةةةا  الكربونيةةةةة بت

.مليارا  جني 8.3بل ل نحو 

تةةم  نشةةاء رةة ا : محةةور الفريةة  محمةةد العصةةار▪

كيلةةةومترًا، 18بطةةةول 2020المحةةةور فةةةي يونيةةةو 

طةةةةةر  4وتضةةةةةمنل عمليةةةةةة تنفيةةةةة   تطةةةةةوير 

أبةةو: كبةةاريل حيةةث تةةم تطةةوير  ةةوار 8و نشةةاء 

بكةةةةر الصةةةةدي ، ابةةةةن الحكةةةةم، الكةةةةابال ، ترعةةةةة

: فضةةةةةةلًا عةةةةةةن  نشةةةةةةاء كبةةةةةةاري. اإلصةةةةةةماعيلية

، ميةةةةةدان صةةةةةفير، ميةةةةةدان المحكمةةةةةة، ألما ةةةةةة

ميةةةةدان بةةةةن الحكةةةةم، ميةةةةدان الحلميةةةةة، ميةةةةدان 

ع المطرية، وكةوبري تقةاطع  ةار  الكةابال  مة

. ار  عمر المختار

كيلةةومترًا 40بنهةةا الحةةر بطةةول / طريةة   ةةبرا ▪

.مليارا  جني 4.5بتكلفة بل ل 

ا  في صيا  معتصل، يوجد العديد من المشةروع

ي الجةةاري تنفيةة را لتحقيةة  مزيةةد مةةن التطةةوير فةة

قطةةةةةةةةا  الطةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةل، ومةةةةةةةةن بةةةةةةةةين تلةةةةةةةةك 

:المشروعا 

طةةر  مةةن خةةالل 9رصةةف و عةةادة تتريةةل عةةدد ▪

، بقيمةةةةةةةةة"التنميةةةةةةةةة المحليةةةةةةةةة"خطةةةةةةةةة وزارة 

ة ماليين جني  تحةل   ةراف الهيئةة العامة210

ية  للطر  والكباري ومن بين تلةك الطةر ل طر

، وطريةة  أجهةةورمةةن مفةةار  12الخةةط الر ةةاط

قليةةةةةو   ةةةةةبين القنةةةةةةاطر، وطريةةةةة  قنطةةةةةةرة 

.رالمنزلة كفر الحصافة  لأ  بين القناط

مةةةةةةةن بلتةةةةةةةان13فضةةةةةةةلًا عةةةةةةةن رصةةةةةةةف خةةةةةةةط ▪

بحةةةي الشةةةرفا، وطريةةة  مةةةدخل ومخةةةر  مدينةةةة 

مةةةايو، وطريةةة  15بنهةةةا مسةةةاكن طابةةةا كةةةوبري 

.الكورني  باتجا  قرية الرملة
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أيضًةةا تةةم رصةةف  ةةار  الجمهوريةةة مةةن ترعةةة 

نكةةة، حتةةأ الجبةةل اتصةةفر بالخا" اإلصةةماعيلية"

مةةةةن  ةةةةار  )صةةةةرياقوس/ العيايةةةةدةطريةةةة  

  ، و ةةار(الجمهوريةةة حتةةأ ترعةةة اإلصةةماعيلية

.اتميرة فوزية بحي  ر  ة  برا البلد

طةر  مةن خطةة الجهةاز المركةزي 3رصف عدد ▪

مليةةةون، وتطةةةوير ورصةةةف 175للتعميةةر بقيمةةةة 

جماليةةة كةةورني  النيةةل بمدينةةة بنهةةا، بتكلفةةة  

.مليون جني 25قدررا 

تطةةةةوير طريةةةةة   ةةةةركا  البتةةةةةرول بمسةةةةةطرد ▪

والخصةةةةةةوخ، تةةةةةةم توقيةةةةةةع بروتوكةةةةةةول بةةةةةةين 

ي المحافظةةةة والهيئةةةة القوميةةةة لإلنتةةةا  الحربةةة

د والمنطقةةةةة الج رافيةةةةة البتروليةةةةة بمسةةةةطر

ير حتةةةةأ يتسةةةةنأ بموجبةةةة  تنفيةةةة  أعمةةةةال تطةةةةو

محةةيط المنطقةةة البتروليةةة بمسةةطرد وعمةةل

حةةةةةةةةرم آمةةةةةةةةن لشةةةةةةةةركا  البتةةةةةةةةرول، بتكلفةةةةةةةةة 

.مليون جني  تتحملها  ركا  البترول90

ويسةةةةةةتهدف ذلةةةةةةك التطةةةةةةوير أيضًةةةةةةا الطةةةةةةر  ▪

ار  والمناف  المحيطة بالمنطقة، وتطةوير  ة

  كةةورني  ترعةةة اإلصةةماعيلية بمسةةار الطريةة

علةةةةةةةأ ترعةةةةةةةة اإلصةةةةةةةماعيلية بةةةةةةةالبر الشةةةةةةةرقي 

قةة وتجميل ، فضلًا عن  نشاء حرم آمن لمنط

%. 70أ الشركا  وقد وصلل نسبة التنفي   ل

.2021وذلك حتأ عام 

علةةةةأ " مشةةةةرو   نشةةةةاء ممشةةةةأ أرةةةةل مصةةةةر▪

أ عةدد كورني  النيل بمدينة بنها معقسمة  لة

مليةةةةةون 25، بتكلفةةةةةة (أ،  ،  ، د)قطاعةةةةةا  4

(.أ)جني ، وقد تم ا نتهاء من القطا  

وقةةةةد انعكةةةة  تنفيةةةة  تلةةةةك المشةةةةروعا  علةةةةأ 

تحسةةةةن أداء مر ةةةةرا  قطةةةةا  الطةةةةر  والنقةةةةل 

بالمحافظةةةةةة حيةةةةةث ارتفةةةةةع عةةةةةدد الكبةةةةةاري مةةةةةن 

كةةةوبري 143 لةةةأ نحةةةو 2014/2013كةةةوبري عةةةام 57

.  2020/2019عام 

كمةةةةا ارتفعةةةةل أطةةةةوال الطةةةةر  المرصةةةةوفة مةةةةن

،  لةةةةةةةةةةأ 2014/2013ألةةةةةةةةةةف كيلةةةةةةةةةةومتر عةةةةةةةةةةام 2.2

. 2020/2019ألف كيلومتر عام 2.3
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ا االتصةةةةةةةاالت وتكنولوييةةةةةةة

المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

"

ا   هد قطةا  ا تصةا   وتكنولوجيةا المعلومة

يةةة تطةةورًا ونجاحًةةا مشةةهودًا فةةي محافظةةة القليوب

، فقد أ حأ  ةمن 2021 لأ 2014في الفترة من 

أرةةةةةةم مقومةةةةةةا  ا صةةةةةةتثمار فةةةةةةي المحافظةةةةةةةة، 

حلية وأصبحل اتخيرة ت طي  بكا  متطو رة م

، كةةةةةةان رنةةةةةةال عةةةةةةدد 2020ودوليةةةةةةةل ففةةةةةةي ينةةةةةةاير 

.صنترالًا في محافظة القليوبية29

ريةد لي  ذلك فحسب، بل وصةل عةدد مكاتةب الب

نهايةة مكتبًا ومكتبةين أرليةين ب198الحكومية  لأ 

ب ل حيث تم  نشاء عدد كبير مةن المكاتة2020عام 

:البريدية، ومن بينها

، تةةةةةم  نشةةةةةاؤ  الشةةةةةهاديمكتةةةةةب بريةةةةةد كفةةةةةر ▪

لسةةنة 501بموجةةب قةةرار رئةةي  الةةوزراء رقةةم 

، بتخصةةةةيع قطعةةةةة أرك مةةةةن أمةةةةالل 2021

متةةةرًا مربعًةةةال 90.5الدولةةةة الخاصةةةة بمسةةةاحة 

ل إلقامةةةةةة"الهيئةةةةةة القوميةةةةةة للبريةةةةةد"لصةةةةةال  

.مكتب بريد عليها

شةاؤ  مركز الخدما  التكنولوجية ببنها، تم  ن▪

لسةنة 2340بموجب قةرار رئةي  الةوزراء رقةم 

، بتخصةةةيع قطعةةةة أرك مةةةن أمةةةةالل 2018

ألةةةف متةةةر مربةةةع، بناحيةةةة 1.8الدولةةةة بمسةةةاحة 

مدينةةةة بنهةةةا بمركةةةز ومدينةةةة بنهةةةا محافظةةةة 

القليوبيةةةةةةةةةةةةة، لصةةةةةةةةةةةةةال  وزارة ا تصةةةةةةةةةةةةةا   

وتكنولوجيا المعلوما ل إلقامة مركز خدما 

.تكنولوجي عليها

ا لقةرار مكتب بريد ميل حلفا، تم  نشاؤ  وفقًة▪

، 2018لسةةةةةةةةنة 1764رئةةةةةةةةي  الةةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةةم 

بتخصةةيع قطعةةةة أرك مةةةن أمةةةالل الدولةةةة 

متةةرًا مربعًةةا، والكائنةةة 120الخاصةةة بمسةةاحة 

بناحيةةةةة ميةةةةل حلفةةةةا بمركةةةةز ومدينةةةةة قليةةةةو 

د بمحافظةةةةة القليوبيةةةةةل إلقامةةةةة مكتةةةةب بريةةةة

.عليها

رار مكتب بريد القناطر، تم  نشةاؤ  بموجةب قة▪

، 2018لسةةةةةةةةنة 1555رئةةةةةةةي  الةةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةةم 

بتخصةةيع قطعةةةة أرك مةةةن أمةةةالل الدولةةةة 

د مترًا مربعًةا، إلقامةة مكتةب برية152بمساحة 

.نموذجي عليها
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ار ، تةةم  نشةةةاؤ  وفقًةةا لقةةةرمنطةةةيمكتةةب بريةةد ▪

، 2018لسةةةةةةةنة 2799رئةةةةةةةي  الةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةم 

بتخصةةيع قطعةةةة أرك مةةةن أمةةةالل الدولةةةة 

متةةةةرًا مربعًةةةةا، الكائنةةةةة 90الخاصةةةةة بمسةةةةاحة 

" قليةةةةةةو "بمركةةةةةةز ومدينةةةةةةة منطةةةةةةيبناحيةةةةةةة 

د بمحافظةةةةة القليوبيةةةةةل إلقامةةةةة مكتةةةةب بريةةةة

.عليها

، تةةةم "4البحةةةر نمةةةرة دايةةةرحةةةوك "مكتةةةب بريةةةد ▪

128 نشاؤ  بموجةب قةرار رئةي  الةوزراء رقةم 

، بتخصةةةةيع قطعةةةةة أرك مةةةةن 2019لسةةةةنة 

متةةةةرًا 125أمةةةةالل الدولةةةةة الخاصةةةةة بمسةةةةاحة 

زمةةةةام -4البحةةةةر نمةةةةرة دايةةةةرمربعًةةةةا، بحةةةةوك 

قامةة مدينة كفر  كر بمحافظة القليوبيةةل إل

.مكتب بريد عليها

اؤ  مكتةةب بريةةد اإلصةةكان الصةةناعي، تةةم  نشةة▪

لسةةنة 1097بموجةةب قةةرار رئةةي  الةةوزراء رقةةم 

، بتخصةةةةةةيع قطعةةةةةةة أرك بمسةةةةةةاحة2018

.امترًا مربعًا، إلقامة مكتب بريد عليه120

ب ، تةةةم  نشةةةاؤ  بموجةةةالفرنةةةوانيمكتةةةب بريةةةد ▪

، 2019لسةةةةنة 136قةةةةرار رئةةةةي  الةةةةوزراء رقةةةةم 

بتخصةةيع قطعةةةة أرك مةةةن أمةةةالل الدولةةةة 

متةةةرًا مربعًةةةا، إلقامةةةة 140الخاصةةةة بمسةةةاحة 

.مكتب بريد عليها

م افتتةةةاط  ال ةةةة مكاتةةةب بريةةةد بمركةةةز طةةةو ، تةةة▪

افتتةةةةةاط  ال ةةةةةةة مكاتةةةةةب بريةةةةةةد بمركةةةةةز طةةةةةةو  

وتطويررةةةةةةةةا وتزويةةةةةةةةدرا بتحةةةةةةةةد  اتنظمةةةةةةةةة 

.والحلول التكنولوجية

وقةةةد جةةةاء ذلةةةك ا فتتةةةاط فةةةي  طةةةار تنفيةةة  خطةةةة 

صةةةري التطةةةوير الشةةةاملة التةةةي ينفةةة را البريةةةدع الم

لتطةةةةوير مختلةةةةةف القطاعةةةةةا ل بهةةةةةدف تحسةةةةةين 

مسةةةةةتوى الخةةةةةدما  المقدمةةةةةة حتةةةةةأ يسةةةةةتطيع 

المةةةواطنع مةةةن خاللهةةةا صةةةداد مخالفةةةا  المةةةرور، 

واصةةةةتخرا   ةةةةهادا  المةةةةيالد، والقيةةةةد العةةةةائلي، 

و ةةةةهادا  الةةةةزوا  والطةةةةال  والوفةةةةاة، وتجديةةةةد 

.بطاقا  الرقم القومي
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 ةةاز، أيضًةةا، صةةداد فةةواتير الكهربةةاء والميةةا  وال

وجميةةةع الخةةةدما  الماليةةةة والبريديةةةة اتخةةةرى 

.التي يقدمها البريد المصري

ع كما ا تملل جهود المحافظة أيضًةا علةأ و ة

ولوجيا حجر اتصاس لتعزيز اصتخدام تقنيا  تكن

المعلوما  في المرصسا  الحكوميةل من أجل

تحسةةةةةةةةين أداء اتخيةةةةةةةةرة، ومواكبةةةةةةةةة التطةةةةةةةةورا  

ود التكنولوجيةةةة العالميةةةة، ومةةةن بةةةين تلةةةك الجهةةة

:يتض  ما يلي

وُّل دأبةةل محافظةةة القليوبيةةة علةةأ تعزيةةز التحةة▪

الرقمةةةةي لتحسةةةةين صةةةةير عمةةةةل المرصسةةةةا  

وعليةةةةةة ، اصةةةةةةتقبل . الحكوميةةةةةةة بالمحافظةةةةةةة

ولوجيةا محافل القليوبية وزيةر ا تصةا   وتكن

، لمناقشةةةةةة 2018المعلومةةةةةا  فةةةةةي صةةةةةبتمبر 

الحلةةةةةةةول التكنولوجيةةةةةةةة المبتكةةةةةةةرة للقطةةةةةةةا 

الحكومي، وميكنةة  دارا  العمةل داخةل ديةوان 

عام المحافظة، وتحسين منظومةة الخةدما  

المعقدرمةةةةةةة للمةةةةةةواطنين، باصةةةةةةتخدام أحةةةةةةد  

وصةةةةةةائل وتقنيةةةةةةا  تكنولوجيةةةةةةا المعلومةةةةةةا  

مال وا تصةةا  ل كمةةا تةةم ا تفةةا  علةةأ اصةةتك

 نشةةةةةةةةةاء المراكةةةةةةةةةز التكنولوجيةةةةةةةةةة لخةةةةةةةةةدما  

المةةةةةةةواطنين وتجهيزرةةةةةةةا بتحةةةةةةةد  التقنيةةةةةةةا  

عةةةن واتدوا  التكنولوجيةةةة المتقدمةةةة، فضةةةلًا

تةةةةدريب العةةةةاملين بهةةةةا علةةةةأ أعلةةةةأ مسةةةةتوى 

احترافةةةةةةي لضةةةةةةمان جةةةةةةودة وكفةةةةةةاءة جميةةةةةةع 

الخةةةةدما  المقدرمةةةةة للمةةةةواطنين مةةةةن خةةةةالل 

".الشبال الواحد"خدمة 

2017وقرةةع محةةافل القليوبيةةة فةةي أ سةةط  ▪

بروتوكةةةةةةةول تعةةةةةةةاون بةةةةةةةين وزارة ا تصةةةةةةةا   

وتكنولوجيةةةةةةةةةةا المعلومةةةةةةةةةةا  والمحافظةةةةةةةةةةة،

كنةة لمي" القةاررة"بمحافظةة " القريةة ال كيةة"بة 

الديوان العةام للمحافظةة والوحةدا  المحليةة

التابعة، ر ا وقد صعل المحافظة من خةالل 

جهةاز توقيع ذلك البروتوكول  لأ تطوير أداء ال

اإلداري وتحسةةةةةين منظومةةةةةة الخةةةةةدما  التةةةةةي 

تقةةةةةةةدم للمةةةةةةةواطنين، مةةةةةةةن حيةةةةةةةث تسةةةةةةةهيل 

اإلجةةراءا ل وذلةةك باصةةتخدام أحةةد  التقنيةةا 

.المتقدمة في تكنولوجيا المعلوما 



88|محافظة القليوبية  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

، صةةةةةةةةلمل وزارة التخطةةةةةةةةيط 2021فةةةةةةةةي أبريةةةةةةةةل 

ة صةةةةةيارة خدمةةةةةة تكنولوجيةةةةةة معتنقلةةةةةة معجهرةةةةةز12

جيةة بالكامةل كدفعةة أولةأ للعمةل كمراكةز تكنولو

متنقلةةةةةة لةةةةةوزارة التنميةةةةةة المحليةةةةةة، وذلةةةةةك فةةةةةي 

جةب محافظا  من بينها القليوبيةة، وذلةك بمو8

وزارتين بروتوكول التعاون ال ي تم توقيع  بين ال

تنقلةةة بشةةةةتن تةةدبير وتشةة يل مراكةةز تكنولوجيةةة م

تقةةةةةةدم خةةةةةةدما  المحليةةةةةةا ل تحقيقًةةةةةةا ترةةةةةةداف 

ر رؤيةةةةة مصةةةة"اصةةةةتراتيجية التنميةةةةة المسةةةةتدامة 

ل ويتضةةةةةةمن المشةةةةةةرو  تقةةةةةةديم خةةةةةةدما  "2030

ة الخةةدما  الحكوميةة"المحليةةا  بواصةةطة بوابةةة 

مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل رابةةةةةةةةةةط اإلنترنةةةةةةةةةةل " للمحليةةةةةةةةةةا 

(LGS.GOV.EG )  لالصةةةةةةةةةتعالم عةةةةةةةةةن الخةةةةةةةةةدما

والحصةةةةول علةةةةأ المعلومةةةةا  دون الحاجةةةةة  لةةةةأ 

الةةة را   لةةةأ مقةةةر الحةةةي، كمةةةا أنةةة  بموجةةةب تلةةةك 

السةةةةيارا  يةةةةتم تقةةةةديم خةةةةدما  تجديةةةةد رخةةةةع 

اإل ةةةةة ال، واإلعالنةةةةةا ، والمحةةةةةال  دون حاجةةةةةة 

صةةاحب الطلةةب للةة را   لةةأ الجهةةا  الحكوميةةةل

حيةةةث ينتقةةةل مو ةةةف الحةةةي  لةةةأ صةةةاحب الطلةةةب 

ل ويقوم بتنفية  الخدمةة فةي ذا  الوقةل مةن خةال

الحةةةةي "وتسةةةةمأ تلةةةةك الخدمةةةةة " التابلةةةةل"جهةةةةاز 

".المتنقل

ة كما تم تنفية  عةدد مةن المشةروعا  بالمحافظة

 نشةةةةاء  ةةةةبكة معلومةةةةا  داخليةةةةة : مةةةةن أرمهةةةةا

خصصةة مرَمرنة بشركة أبو زعبةل للصةناعا  المت

نتاجيةة بالقليوبيةل وذلك لربط جميةع المصةانع اإل

بشةةةةركة أبةةةةو زعبةةةةل بشةةةةبكة معلومةةةةا  داخليةةةةة

ة مرَمرنةةة، مةةع ربةةط الخةةادم الةةرئي  لهةةا بمنظومةة

. معلوما  وزارة اإلنتا  الحربي

ام فةةةرخ عمةةةل  ئقةةةة للشةةةبا  باصةةةتخد"تةةةوفير

دأ ، والةة ي بةة"تكنولوجيةةا المعلومةةا  وا تصةةا  

ة ، ويةةةتم بالشةةةراكة مةةةع برنةةةام  التنميةةة2017عةةةام 

بالمشةةةةةةاركة فةةةةةةي المنةةةةةةاط  الحضةةةةةةرية، التةةةةةةابع 

لبرنةةةةةام  التعةةةةةاون اإلنمةةةةةائي للتعةةةةةاون اتلمةةةةةاني

(GIZ)، ويةةةةةةةةةةةةةةتم تنفيةةةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةةةي محافظةةةةةةةةةةةةةةة

، القليوبيةةةةة وتحديةةةةةدًا فةةةةةي مراكةةةةةز  ةةةةةبرا الخيمةةةةةة

.والخصوخ، وقليو 
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احتةةةل قطةةةا  الكهربةةةاء والطاقةةةة مكانةةةة خاصةةةةة 

وارتمامًةةةةةا بال ًةةةةةا مةةةةةن جانةةةةةب الدولةةةةةة المصةةةةةرية 

وبةةدوررا حةةاز  محافظةةة القليوبيةةة علةةأ نصةةيب

جيد من ر ا ا رتمام، حيةث أصةدر رئةي  الةوزراء 

، بتخصةةيع قطعةةة 2020لسةةنة 479القةةرار رقةةم 

200أرك مةةةن أمةةةالل الدولةةةة الخاصةةةة بمسةةةاحة 

ة بنهةا مركز ومدينة-متر مربع بناحية قسم الكو ر 

لةدلتا محافظة القليوبية، لصال   ةركة جنةو  ا-

ة لتوزيةةةةةةع الكهربةةةةةةاء التابعةةةةةةة للشةةةةةةركة القابضةةةةةة

.هالكهرباء مصرل إلقامة لوحة توزيع كهرباء علي

كهربةاء وتتمتع محافظة القليوبيةة ببنيةة طاقةة و

ن جيةةدة  لةةأ حةةد  بعيةةدل وتععةةد وفقًةةا لةة لك مةةن بةةي

المحافظةةةةةةةةةةا  المصةةةةةةةةةةرية المرررلةةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةةخ 

ا صةةةتثمارا ل وقةةةد عملةةةل المحافظةةةة علةةةأ مةةةدّ 

 ةةةبكا  الكهربةةةةاء لجميةةةةع مراكةةةةز ومةةةةدن وقةةةةرى 

المحافظةةةةة، ويبلةةةة   جمةةةةالي محطةةةةا  الكهربةةةةاء

محطةةةةة، وتوجةةةةد أكبةةةةر محطةةةةة توليةةةةد حراريةةةةة 30

. ةتعمل بال از الطبيعي بمدينة  برا الخيم

، تةةم تنفيةة  عةةدد2021وحتةةأ عةةام 2015ومنةة  عةةام 

أمةةةةةر  صةةةةةناد بةةةةةلحالل وتكثيةةةةةف المحةةةةةو    1471

مليةةةون 696.4وتحسةةةين الجهةةةد، وذلةةةك بتكلفةةةة 

.  جني 

ة فةةةي صةةةيا  معتصةةةل، قامةةةل محافظةةةة القليوبيةةة

:بلنشاء عدد من محطا  الكهرباء، من بينها

الجديةةدة فةةي " جمجةةرة"افتتةةاط محطةةة كهربةةاء ▪

فةةةدانًا 22.5، وتعقةةةام علةةةأ مسةةةاحة 2015مةةةايو 

.ميجاوا 750بقدرة  جمالية قدررا 

يلها وتعمل بنظام الدورة المركبة ويتم تش 

بال ةةاز الطبيعةةةي، وتةةةم ا عتمةةةاد علةةةأ مصةةةادر

تمويةةل مشةةترل بةةين مصةةر وعةةدد مةةن الةةدول، 

.وذلك للحد من  اررة تخفيف اتحمال

تةةم  نشةةاء محطةةة محةةول كهربةةائي بةةتبو زعبةةل▪

ل لخدمةةةة مصةةةانع  ةةةركة أبةةةو 2020فةةةي فبرايةةةر 

زعبةةةةةةةل للصةةةةةةةناعا  المتخصصةةةةةةةة، وتعمةةةةةةةل 

.ميجا فولل أمبير500/200المحطة بجهد 

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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فةي :  نشاء محطة توليد كهرباء بنهةا المركبةة▪

ل بهدف تعزيةز كفةاءة اصةت الل2014ديسمبر 

احتيةةةاطي ال ةةةاز الطبيعةةةي، ومواجهةةةة الطلةةةب 

ربةط المتزايد علأ الطاقة الكهربائيةل حيث تةم

يةةةةة الوحةةةةدا  تةةةةدريجيًّا علةةةةأ الشةةةةبكة الكهربائ

القوميةةةةة، وتعمةةةةل المحطةةةةة بنظةةةةام الةةةةدورة 

دون المركبةةة الةة ي يتةةي   نتةةا   لةةث طاقتهةةا بةة

اصةةةةةتخدام وقةةةةةود، كمةةةةةا تةةةةةم ربةةةةةط المحطةةةةةة 

الطاقةةة بالشةةبكة الكهربائيةةة القوميةةة لتفريةة 

المنتجةةةةة مةةةةن المحطةةةةة فةةةةي مراكةةةةز اتحمةةةةال 

الكهربائيةةةةةةةة، وذلةةةةةةةك بتكلفةةةةةةةة مليةةةةةةةار جنيةةةةةةة  

.مليون دو ر375و

تتصيسًةةةةةا علةةةةةأ تلةةةةةك الجهةةةةةود و يررةةةةةا، أعلنةةةةةل 

أنةةةة  قةةةةد تةةةةم تنفيةةةة  2019المحافظةةةةة فةةةةي عةةةةام 

ل مشروعا  في قطا  الكهرباء بالمحافظة خةال

مليةةون جنيةة  240بتكلفةةة بل ةةل 2020/2019عةةام 

ارا  وجار  تنفية  المزيةد مةن المشةروعا  باصةتثم

ا  مليون جنية ل وتتمثةل تلةك المشةروع170تبل  

فةةةةي  نشةةةةاء محطةةةةا  كهربةةةةاء جديةةةةدة، ولوحةةةةا  

توزيةةع لخدمةةة المنةةاط  التةةي تعةةاني مةةن  ةةعف

ميةة الكهرباء، فضلًا عن ت  ية المشةروعا  القو

والمنةةةةاط  ا صةةةةتثمارية الجديةةةةدةل وفةةةةي صةةةةيا 

ذلةةك تةةم التوجةة  بضةةرورة العمةةل مةةن أجةةل تةة ليل

ا  بع  العقبا  للمشروعا  التةي يقةوم القطة

ع بتنفي رال مثل عدم الم ا ة في أصعار تراخي

الحفةةةر ورد الشةةةيء تصةةةل ، وتةةةوفير قطةةةع أراك 

ة تصةةةل  إلقامةةةة محطةةةا  توليةةةد كهربةةةاء بالطاقةةة

الشمسةةةةةةةيةل لزيةةةةةةةادة القةةةةةةةدرة فةةةةةةةي المنةةةةةةةاط  

.ا صتثمارية بالمحافظة

وقةةةد انعكسةةةةل تلةةةك المشةةةةروعا   يجابًةةةا علةةةةأ 

مر ةةةةةةةةةرا  أداء قطةةةةةةةةةا  الكهربةةةةةةةةةاء والطاقةةةةةةةةةة 

بالمحافظةةةةةة، حيةةةةةةث ارتفعةةةةةةل كميةةةةةةة الكهربةةةةةةاء 

مليةةار كيلةةووا  1.5المسةةتخدمة للصةةناعة لتبلةة  

، كمةةةةةا ارتفعةةةةةل كميةةةةةة 2020فةةةةةي السةةةةةاعة عةةةةةام 

الكهربةةةةةةةاء المسةةةةةةةتهلكة لإلنةةةةةةةارة لتصةةةةةةةل نحةةةةةةةو

د مليارا  كيلةووا  فةي السةاعة، كمةا بلة  عةد5.3

نحةةةةةةةو المشةةةتركين بشةةةبكة الكهربةةةاء ليصةةةل  لةةةأ

. مليون مشترل في العام نفس 2.6
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عكفةةل الدولةةة علةةأ تطةةوير قطةةا  ميةةا  الشةةر 

ل والصةةرف الصةةحي خةةالل الفتةةرة الما ةةية ونالةة

التطةوير، محافظة القليوبية نصيبًا كبيرًا من رة ا

: احيث تم تنفي  عةدد مةن المشةروعا  كةان أبرزرة

محطةةة معالجةةة ميةةا  الجبةةل اتصةةفر، تةةم  نشةةاء

محطةةةة لمعالجةةةة ميةةةا  الصةةةرف الصةةةحي خةةةالل 

بمنطقةةةةة الجبةةةةل اتصةةةةفر ( 2018-2014)الفتةةةةرة 

يةةةة، التابعةةةة لمركةةةز ومدينةةةة الخانكةةةة فةةةي القليوب

وتععَةةد مةةن كبةةرى محطةةا  معالجةةة ميةةا  للصةةرف

طةة الصحي في العالم، وتم تقييمها كت خم مح

طةةة لمعالجةةة الميةةا  واتكثةةر تكلفةةة، وتعقةةام المح

مليةةةون متةةةر 2.5فةةةدانًا بطاقةةةة 78علةةةأ مسةةةاحة 

مكعةةةب فةةةةي اليةةةةوم مةةةةن ميةةةةا  الصةةةةرف الصةةةةحي 

.مليون نسم 12وتخدم المحطة 

إنشةةةةا  عةةةةدد مةةةةن مشةةةةروعات ميةةةةا  كمةةةةا تةةةةم 

2014خالل الفتةرة مةن عةام الشر  بالم افظة 

مشةةةةروعًا بتكلفةةةةة 19، بنحةةةةو 2020وحتةةةةأ يونيةةةةو 

: مليون جني ، أرمها889بل ل 

تةةةةم  نشةةةةاؤرا فةةةةي : محطةةةةة ميةةةةا  كفةةةةر  ةةةةكر▪

ألةةةةةةف متةةةةةةر مكعةةةةةةب، 45بطاقةةةةةةة 2019مةةةةةةايو 

وحصةةةلل المحطةةةة علةةةأ الشةةةهادة العالميةةةة 

(.TSM" )اإلدارة الفنية المستدامة"

ا ل تةةم  نشةةاؤربشةةبلنجةمحطةةة ميةةا  الشةةر  ▪

رة بمركةةةةز بنهةةةةا فةةةةي الفتةةةة ةةةةبلنجةفةةةةي قريةةةةة 

، بطاقةة (2019أ سط  -2018أ سط  )

ألةةف متةةر مكعةةب فةةي اليةةوم أي مةةا 1.8 نتاجيةةة 

فةةةةلتةةةر فةةةي الثانيةةةة الواحةةةدة، بتكل200يعةةةادل 

مليةةةةةون جنيةةةةة ، وت ةةةةة ي المحطةةةةةة قريةةةةةة 100

والقةةةرى المجةةةاورة لهةةةال حيةةةث تعقةةةام  ةةةبلنجة

.قراريط4المحطة علأ مساحة فدان و

ل تةةةةم  نشةةةةاء رةةةة   صةةةةرياقوسمحطةةةةة ميةةةةا  ▪

لتحةةةل أزمةةةة نقةةةع 2019المحطةةةة فةةةي مةةةايو 

الميةةا  بعةةدد كبيةةر مةةن قةةرى المحافظةةة، حيةةث

.ألف مواطن400تخدم المحطة 

عة محطة ميا  كوم أ فينل تم  نشاء وتوص▪

ل حيةةةةةةث تبلةةةةةة  الطاقةةةةةةة 2020المحطةةةةةةة فةةةةةةي 

ألف متةر مكعةب فةي 68التصميمية للمحطة 

.مليون جني 192اليوم، بتكلفة بل ل 

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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محطةةةةةة ايبةةةةةار الشةةةةةاطئية بالخصةةةةةوخل تةةةةةم ▪

 نشةةةةةاء المحطةةةةةة بمدينةةةةةةة الخصةةةةةوخ فةةةةةةي 

ألةةف متةةر 2.1بطاقةةة  نتاجيةةة 2019أ سةةط  

ألةف نسةمة مةةن 14مكعةب فةي اليةومل لخدمةةة 

أرةةةالي مدينةةةة الخصةةةوخل وتعمةةةل المحطةةةة 

  ةاني بنظام المر   الرملي الديناميكي، وتععةدُّ

أكبةةةةةةر محطةةةةةةة علةةةةةةأ مسةةةةةةتوى الجمهوريةةةةةةة، 

ألةةف متةةر 145أفدنةةةل إلنتةةا  10.5علةةأ مسةةاحة 

: مكعةةةب فةةةي اليةةةوم، محطةةةة ميةةةا  كفةةةر الجةةةزار

، بتكلفةةةةةةةةةةة  جماليةةةةةةةةةةة 2019فةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةبتمبر 

.ماليين جني 4.5

فةةةةي  طةةةةار تلةةةةك الجهةةةةود بل ةةةةل نسةةةةبة اتصةةةةر 

المتصةةةةةةلة بالشةةةةةةبكة العامةةةةةةة لميةةةةةةا  الشةةةةةةر  

ن وفقًا للتعةداد العةام للسةكا% 95.9بالمحافظة 

.2017واإلصكان والمنشي  عام 

رةةة ا، وقةةةد  ةةةهد  محافظةةةة القليوبيةةةة  قامةةةةة 

العديةةةةد مةةةةن المشةةةةروعا  اتخةةةةرى فةةةةي قطةةةةا  

الصةةةرف الصةةةحيل لتحسةةةين أداء القطةةةا  ورفةةةع 

رف نسةةةبة اتصةةةال اتصةةةر بالشةةةبكة العامةةةة للصةةة

تةةم تنفيةة 2020وحتةةأ 2014الصةةحي، فمنةة  عةةام 

، مشةةروعًا متعلقًةةا بمحطةةا  الصةةرف الصةةحي62

مليةةةار جنيةةة ، ويعمكةةةن 2.7بلجمةةةالي تكلفةةةة بل ةةةل 

:تو ي  أرم المشروعا  علأ النحو التالي

 نشةةةةةةةاء محطةةةةةةةة صةةةةةةةرف صةةةةةةةحي المنشةةةةةةةتة ▪

لفةة الص رى، لخدمة أرالي مركز كفر  كر بتك

.مليون جني 64بل ل نحو 

فةة  نشاء محطة صرف صحي ميل حلفةا بتكل▪

مليةةون جنيةة ، ومحطةةة صةةرف 145بل ةةل نحةةو 

فةةةةة ، بالقنةةةةاطر الخيريةةةةة بتكلالخرقانيةةةةةصةةةةحي 

.مليون جني 140بل ل نحو 

 نشاء محطة صةرف صةحي قريةة أكيةاد دجةوي ▪

ولخدمةةة أرةةالي مركةةز طةةو  بتكلفةةة بل ةةل نحةة

.مليون جني 64

باإل ةةةافة  لةةةأ العديةةةد مةةةن المشةةةروعا  اتخةةةرى 

ة مثل صرف صحي أبو ال يط، وصرف صةحي قرية

كفةةةةر الفقهةةةةاء، ومحطةةةةة معالجةةةةة العمةةةةار، كمةةةةا 

صةةةةةدر  عةةةةةدة قةةةةةرارا  لتعزيةةةةةز قطةةةةةا  الصةةةةةرف 

:الصحي بمشروعا    افية أبرزرا
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را تم  نشةاؤ: بشلقانمحطة الصرف الصحي ▪

لسةةةنة 104بموجةةةب قةةةرار رئةةةي  الةةةوزراء رقةةةم 

، بتخصةةةيع قطعةةةة أرك ملةةةك الوحةةةدة 2017

متةرًا مربعًةا، 341.3بمسةاحة بشلقانالمحلية 

بحةةوك  ةةكيب داخةةل الحيةةز العمرانةةي لقريةةة

.كفر صليم بمركز القناطر الخيرية

م تة": أبةو با ةا"محطة الصةرف الصةحي بعزبةة ▪

 نشةةةةاؤرا بموجةةةةب قةةةةرار رئةةةةي  الةةةةوزراء رقةةةةم 

، بتخصةةةةيع قطعةةةةة أرك 2018لسةةةةنة 1768

مةةةةةةةن أمةةةةةةةةالل الدولةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةة بمسةةةةةةةةاحة 

متةةةةةةرًا مربعًةةةةةةا بناحيةةةةةةة عزبةةةةةةة أبةةةةةةو با ةةةةةةا 225

.بمركز بنها

تةةم": البرادعةةة"محطةةة الصةةرف الصةةحي بقريةةة ▪

1557 نشاؤرا بموجب قرار رئي  الوزراء رقةم 

، بتخصةةةةةيع قطعةةةةةة أرك مةةةةةن 2018لسةةةةةنة 

متةةةةرًا مربعًةةةةا، 185.9أمةةةةالل الدولةةةةة بمسةةةةاحة 

وحةةدة الكائنةةة بناحيةةة قريةةة البرادعةةة التابعةةة لل

.المحلية بمركز القناطر الخيرية

تةةم": اترةةالي"محطةةة الصةةرف الصةةحي بةةةعزبة ▪

1819 نشاؤرا بموجب قرار رئي  الوزراء رقةم 

، بتخصةةةةةيع قطعةةةةةة أرك مةةةةةن 2018لسةةةةةنة 

متةةةةر 400أمةةةةالل الدولةةةةة الخاصةةةةة بمسةةةةاحة 

ابعةةة الت" عزبةةة اترةةالي"مربةةع، والكائنةةة بناحيةةة 

.للوحدة المحلية لمركز القناطر الخيرية

": منصةةورة نةةامول"محطةةة الصةةرف الصةةحي بةةة ▪

تةةم  نشةةاؤرا بموجةةب قةةرار رئةةي  الةةوزراء رقةةم 

، بتخصةةيع قطعةةة أرك مةةن 2018لسةةنة 64

قةةةراريط، 4أمةةةالل الدولةةةة الخاصةةةة بمسةةةاحة 

التابعةةةةة" منصةةةةورة نةةةةامول"والكائنةةةةة بناحيةةةةة 

.للوحدة المحلية لمركز طو 

م تةة: محطةةة الصةةرف الصةةحي بعزبةةة دار الكتةةب▪

2102 نشاؤرا بموجب قرار رئي  الوزراء رقم 

، بتخصةةةةةةةةةةيع قطعةةةةةةةةةةة أرك 2018لسةةةةةةةةةةنة 

تةب متر مربع كائنة بعزبة دار الك900بمساحة 

.مركز ومدينة القناطر الخيرية-



94|محافظة القليوبية  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ورل  نشاء محطة الصرف الصةحي بعزبةة البةاج▪

1556بموجةةةةةةةب قةةةةةةةرار رئةةةةةةةي  الةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةم 

، بتخصةةةةةيع قطعةةةةةة أرك مةةةةةن 2018لسةةةةةنة 

متةةةةةرًا مربعًةةةةةا، 120أمةةةةةالل الدولةةةةةة بمسةةةةةاحة 

والكائنةةةةةة بناحيةةةةةة عزبةةةةةة البةةةةةاجور، زمةةةةةام قريةةةةةة 

.بمركز طو قرقشندة

 نشةةاء محطةةة الصةةرف الصةةحي بعزبةةة جزيةةرة▪

بموجةةةةب قةةةةرار رئةةةةي  الةةةةوزراء رقةةةةم : الشةةةةعير

، بتخصيع قطعةة أرك مةن 2019لسنة 173

أمةةةةةةةةةةةةةالل الدولةةةةةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةةةةةة بمسةةةةةةةةةةةةةاحة 

عةةة متةةر مربةةع، بناحيةةة جزيةةرة الشةةعير التاب400

.للوحدة المحلية لمركز القناطر الخيرية

خة  نشاء محطة الصرف الصحي بقريةة الشةي▪

صةةةةةةةةالمةل بموجةةةةةةةةب قةةةةةةةةرار رئةةةةةةةةي  الةةةةةةةةوزراء 

، بتخصةةةةةيع قطعةةةةةة 2021لسةةةةةنة 1613رقةةةةم 

متةةةةةرًا ( 259.5)أرك أمةةةةةالل دولةةةةةة بمسةةةةةاحة 

لوحةدة مربعًا، بقرية الشيخة صةالمة التابعةة ل

.المحلية لمركز  بين القناطر

": ةحالبة" نشاء محطةة الصةرف الصةحي بقريةة ▪

1841بموجةةةةةةةب قةةةةةةةرار رئةةةةةةةي  الةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةم 

، بتخصةةةةةيع قطعةةةةةة أرك مةةةةةن 2018لسةةةةةنة 

أمةةةةةةةةةةةةةالل الدولةةةةةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةةةةةة بمسةةةةةةةةةةةةةاحة 

ابعةةة الت" حالبةةة"متةةرًا مربعًةةا، بناحيةةة قريةةة 286

.بمركزبصنافيرللوحدة المحلية 

 نشةةةةةةةاء محطةةةةةةةة الصةةةةةةةرف الصةةةةةةةحي بقريةةةةةةةة ▪

بموجةةب قةةرار رئةةي  الةةوزراء رقةةم ": الجعةةافرة"

، بتخصةةةةيع قطعةةةةة أرك 2019لسةةةةنة 1379

متةرًا 255من أمالل الدولةة الخاصةة بمسةاحة 

حةةدة مربعًةةا بناحيةةة قريةةة الجعةةافرة التابعةةة للو

.المحلية لمركز ومدينة  بين القناطر

وقةةد انعكسةةل الجهةةود فةةي تطةةوير قطةةا  ميةةا  

الشةةةةر  والصةةةةرف الصةةةةحي علةةةةأ مر ةةةةرا  أداء 

ة القطةةةا  بصةةةورة  يجابيةةةة، حيةةةث ارتفعةةةل نسةةةب

لصحي اتصر المتصلة بالشبكة العامة للصرف ا

وفقًةةةا للتعةةةداد % 67.3بمحافظةةةة القليوبيةةةة نحةةةو 

.2017العام للسكان واإلصكان والمنشي  عام 
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