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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 التنيدرات التدي مدرَّ بهدا المجتمدع المصدرير فقدد اخدت  فدي–1985 مرحلتد  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 التوااددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بنَّ

ع بددور المواقن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

تمددع أكبددر فددي اددنع السياسددة العامددةر وتعزيددز كفدداءة  جهددود التنميددة وفعاليتهددار وترسددي  مج

.المعرفة

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

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

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

ددا فددي نتددائ   رنددام  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 آخر ت2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

يةر وقد جاء هأا التقرير ليرادد  نجدازات وجهدود الدولدة المصدرية خدالل السدنوات السدبع الماضد

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

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

ع مشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوع الوقنر بما يتالءم م

.الحاضر وتحديات المستقبل





لددة قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدومًعددا سنمضددي 

ا بندا الديمقراقية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوقنر أمامنددددا فراددددة لبندددداء الددددوقن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس  بد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواادل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

مدبوليالوزرا  مصطف  ر يس 

2020عيد العما  |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





حـالا مـا . يايقينًا، لو تعععهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـا ةـلطان المـدن ورايسـة بـالد الـدن

وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـالي يععـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورااـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـي  بـاريزتخلي  اإلبريز فـي تل"في مصر والعاله العربي  ال  القرن التاةع عشر، في مللْفه األشهر 

 نتتدما يقتتوم  لتت  صتتمو  مصتتر متتن يم ستتن ا تتتن ل مواردهتتا والمزــزى حنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصب  نبرا ًا ممتوقدًا، وقا دًا زاخرًا بين بلدا  العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت  اللها مصر بالك ير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات

ي الحرية شع  مصر العظيه التارييد مرتين  ال  أعوام قليلةي تارة عندما  ار ةد الفساد وطال  بحقه ف

ارد ، ف ـبوطنيتـه، وتارة أ رى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 

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

حكـه، رايسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حعكه انتقالية امتدت قرابة العام، تولى  اللها السيد المستشار

ة االنتقاليـة بمناةـبة ا تتـام الفتـرة الرااةـي-ملقتًا لجمهورية مصر العربية، حملا كلمات  طابه األ يـر 

المستتقب  ي مت إننـي لعلـى  قـة بـان "األمـ  فـي الزـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يوم األربعاء الموافـ  

م، لكـن ، وإن كانا أرةه مخضبةً بدماء األبرياء، وةماط  تشوبها بعـض الزيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أجصــان الزيتـــون، ةــماطحا صــافيةً، تبعــث ب ريــا  أرا بــالدي ةــتعود ةــمراء بلــون النيــ ،  ضـ

.النجا  واألم ، دومًا كما كانا

ة، طالـ  عبد الفتا  السيسـي رااةـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرايه2014يونيو 8وفي 

ــا جمــوص المصــريين أن يععينــو  بقــوة    الحــ  ، ونســتظ  فيــه بظــاللبنتتا  وطننتتا التتذي ن لتتم بتت معخاطبً

فــرم والعــد  والعــي  الكــريه، ونتنســه فيــه ريــا  الحريــة وااللتــزام، ونلمــه فيــه المســاواة وتكــافل ال

ــا ــا جميعً ــاةي ألن ةــفينة الــوطن واحــدة، فــدن نجــا نجون ــا ودةــتور حي مــر أن فــال يعمكــن لأل. وجــودًا حقيقيًّ

ن الشـع  يستقيه من طرف واحدي كونه عقدًا اجتماعيًّا بين الدولة مم لة في رايسـها وملةسـاتها وبـي

. مهوريتنا الوطنية المدنية ال ديثةلتاةيه 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رااـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـو  مـن)

(1834، الصادر عام "تخلي  اإلبريز في تلخي  باريز"مللْفه  مدددددددددددددددددددددددددددددددن 7
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تـي نصـبو ومنال ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدةي لبناء الدولة الوطنية المدنية الحدي ة ال

سـتقب ، إليها جميعًا، مع إدرا  واصد من ق ب  الشع  المصري باننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـ  لبنـاء الم

ـــي كـــ  العقبـــ ات التـــي يعظللهـــا اإلرادة والتصـــميه علـــى العمـــ ، والتعـــاون المنفـــت  مـــع الجميـــعي لتخطِّ

.والصعوباتي حتى ننعه جميعًا ب مار التنمية

جهـودي ، تضافرت  اللهـا الت ققد خ لها إنجازات تنموية تفو   ممر الزمنةنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي ورجـه ع ظـه مـا شـهدته ربـوص مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقي  نهضـة معسـتحقة لشـع  أبـيا

تخطـى جميع ربوعها، فدن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزا  لـديها الك يـر مـن الطمـو  إلنجـاز أكبـر ي

ة رايسـة بيد أن ذلـك يتطلـ  التوقـو لبرحـةي لنتامـ  مـا حققنـا  ةـويًّا مـن إةـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمة ال  حال  الفترةي لتكون عونًا لنا على اةتكما  مسيرة البناء والنهضة عبر ةنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي راــيه مجلــه الــوزراء بهــالا الشــان، قــام مركــ/ وفــي ةــوء توجيهــات الســيد الــدكتور

ســنوات المعلومــات ودعــه اتخــاذ القــرار بتنفيــال جهــدد بح ــيًّ لتو يــ  أحــه إنجــازات الدولــة المصــرية  ــال  ال

تعـاون السبع الماةية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال

:على النحو ا تيإل  إصدار باقة من الكتب وقد  لع  . مع مختلو الجهات والهيئات الحكومية

ــا تنمويًّــا، وحــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرا أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوى 23▪ : قطاعً

. رافـ  والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما ته إصدار تقرير لك  قطاص تنموي يستعرا الجهود الرايسة على مستوى المحافظات

على مستوى كتابًا يتناو  الجهود واإلنجازات الرايسة التي تحققا  ال  السنوات السبع الماةية27▪

.قطاص تنموي المعحددة ةلفًا23الـجميع المحافظات، تزطي 

ــة ▪ ــان يعقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــ ا مــن القطتلخيصــيةكتاب ــه الدول اعــات ألحــه مــا حققت

. التنموية والمعحافظات، بالتركيز على ملشرات األداء الرايسة

ـــا علينـــا أن نعلكـــد أن  ا الدولتتتة المصتتترية القويتتتة الممثتتتابر  تصتتتنع حاضتتترهوفـــي حـــالا المقـــام، كـــان لزامً

لى أك ر ، يعظلله اإلعالن العالمي لحقوز اإلنسان، والالي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي صام 

ــا لتنســانية 13مــن  ــز، وحقــوز الطفــ ، والحــ  فــي الزــال)حقَّ اء، بمــا فــي ذلــك الحــ  فــي الحيــاة دون تميي

هــا تلــك الحقــوز التــي تســتند إلي(. وحقــوز األشــخام ذوي الهمــه دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تعم ِّـ  دعـوة عالميـة للعمـ  مـن أجـ  " 2030أحـداف التنميـة المسـتدامة "األحداف اإلنمااية األمميـة 

رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوك  األرا، وةمان تمتأـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدحـار، تمـا ت

.حدفًا أمميًّا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورطيتهــا 2014اتصــالًا، قامــا الدولــة المصــرية بترجمــة حــال  الحقــوز فــي دةــتورحا الــوطني الصــادر عــام 

ميــة ، والتــي تعكــه الخطــة االةــتراتيجية طويلــة المــدىي لتحقيــ  مبــادي وأحــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي ةـبي  تنفيـال تلـك الرطيـة، أطلقـا الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في ك  المجاالت

د و  ختامًتتا، تظتت  التت. ي ليكــون إطــارًا تنفيــاليًّا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــ "الــالي يحمــ  عنــوان 

.ممتد ، والعم  ي دول األم  ليوم أفض ، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا ال بيب
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.التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققةر وال يمثل حصًرا ىامًلا لها



الدقهلية في أرقام

آالف كيلددومتر مربدعر وتنقسددم المحاف ددة 3.5تبلد  المسدداحة الكليدة للمحاف ددة 

ددينر وتضدددم 19مركددزار و16 لددى  وحدددددددددة محليددددددة قرويددددددة تتبعهددددددا 123مدينددةر وحين

ماليين نسمةر كما يبلد  6.9قريةر ويبل   جمالي عدد سكان المحاف ة نحو 372

ل الزيادة الطبيعية للمحاف ة  .لكل ألف نسمة12.6معدَّ

دُّ مدن تُعدُّ محاف ة الدقهلية قاعدة دلتا النيلر وهي  حددا المحاف دات الزراعيدةر كمدا تُعد

الحمدراء المنداق  الننيدة بكمكاناتهدا المائديدددة وثروتهدا السدمكيةر وتشدتهر بكنتدا  اللحدوم

وتدددشتهر والبيضاء ومنتجات األلبانر وتمتلك العديد من القددالع الصنددداعية بالمحاف دددةر

بعدددددة اددناعات عمالقددة ومتنوعددةر أهددددمها الصددناعدددات الكيماويددددةر والنددزلر والنسددددي ر 

.والمالبس الجاهزة

ارر وتزخددر محاف ددة الدقهليددة بكثيددر مددن مندداق  الجددأب السددياحي مثددل ضددريح حسددن قوبدد

.وكنيسة القديس مارجرجسر ودار ابن لقمانر ومسجد الصالح أيوب

"



مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة
2020عام 

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

نالتوزيع النسبي للسكا
2020عام 

لكل ألف نسمة

12.6 49.2%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

3.5
آالف كيلومتر 

مربع

6.9
ماليين نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان المساحة الكلية

100%30.4%

.2020العاملةالقوىلبحثالسنويةالنشرةواإلحصاء،العامةللتعبئةالمركزيالجهاز:المصدر

معدل البطالة
سنة( 15-64)

عدد المتعطلين
(15–64)

93.2 4.8%

عدد المشتنلين
(سنة فأكثر15)

1.8
مليون
ُمشتنل

ألف متعطل



أبرز مؤىرات المحاف ة

مليددددددددددددددددددارات3.3

جنيدددددددددددددددددددددددددددد  1.7
ـــــــة إجمالي عدد البطاقات التموينية بالمحافظ

.2020بنهاية عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

بطاقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

ـــــوم  تكلفـــــة إنشـــــاء جامعـــــة المنصـــــورة للعل
.2020والتكنولوجيا عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات 

9جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ألــو وحــدة ةــكنية 13.4إجمــالي تكلفــة إنشــاء 

.2020حتى عام 

99%
لميـا  نسبة األةـر المتصـلة بالشـبكة العامـة

.2017الشرب، وفقًا لتعداد عام 

19
تـــــــه تطويرحـــــــا بالمحافظـــــــة  ـــــــال  الفتـــــــرة 

بتكلفــــــــــــة ( 2021ةــــــــــــبتمبر -2014يونيــــــــــــو )
مليون جنيه 50.5

وحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحية

ألـو مسـتفيد 137.5إجمالي ما ته صرفه لعدد 
م بالمحافظـة عـا" تكافـ  وكرامـة"من برنـامجي 
2020/2019.

مليددددددددون

541.2جنيدددددددددددددد 

3.6
ي إجمالي عدد المدراس بـالتعليه قبـ  الجـامع

.2021/2020بالمحافظة عام 

آالف

مدرسدددددددددددددددة

2.3
تكلــــــــــفة إنشـــــــاء واحــــــــال  وتوةــــــعة عــــــدد 

مدرةــــــــة بالمحافظــــــــة  ــــــــال  الفتــــــــرة 361
(2014-2021.)

مليدددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تح ى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بد  وتدوفير احتياجاتد  األساسدية باهتمدام بدال  مدن ق

ةر لتحقيد  المصريةر التي عمدت خالل السنوات السبع الماضيةر بكل السبل واآلليدات الممكند

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

منشددددددددددددددددددددأة 166

عـــدد المنشـــحت الصـــحية بالمحافظـــة بنهايـــة

.2019عام 

87
إجمـــــــــالى مراكـــــــــز اإلةـــــــــعاف بالمحافظـــــــــة 

.2020عام 

بيًتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

24وقصدددددددددددددددددددددددددددًرا
عـــــدد بيـــــوت وقصـــــور ال قافـــــة بالمحافظــــــة 

.2020عام 

مليددددددددددددددددون400

جنيددددددددددددددددددددد 

ــــ  والصــــدر  تكلفــــة إنشــــاء مركــــز جراحــــة القل

واألوعيــــة الدمويــــة بجامعــــة المنصــــورة فــــي 

.2020أبري  

مدرسددددددددددددددة231

عــدد مــدارس التعلــيه الفنــي بالمحافظــة عــام

2021/2020.

مركدددددددددددددددددددددددددددددددددددًزا

كليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةً 38

ومعهددددددددددددددددددددددددددددددًدا

عدد الكليـات والمعاحـد بالجامعـات الحكوميـة

.2020/2019والخاصة بالمحافظة عام 
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حظــي قطــاص الصــحة بنصــي  كبيــر مــن احتمــام

حرصتتتتد الدولتتتتة  لتتتت  الدولــــة المصــــرية، حيــــث 

:التطوير في اتجاهين

ـــــة التحتيـــــة: االتجتتتتتال األول ـــــ  البني إعـــــادة تاحي

الصــــحية وتطويرحــــا لتواكــــ  التطــــوير فــــي أداء

الخدمـــة المقدمـــة مـــن قبـــ  منظومـــة التـــامين 

.الصحي الشام  الجديدة

إطـــالز حزمـــة مـــن اإلصـــالحات : االتجتتتال الثتتتاني

الصـــــــحية لتةـــــــراص بتـــــــوفير الخدمـــــــة لكافـــــــة 

المــواطنين مــع ةــرورة تطبيــ  معــايير الجــودة 

.المتَّبعة عالميًّا

وانعكــه حــالا االحتمــام بالمحافظــة فــي إنشــاء 

مركز جراحة الجهاز الهضـمي بجامعـة المنصـورة 

، والـالي يععدـدأ أو  مركـز متخصـ 2019في يوليـو 

بقًـا بالشرز األوةط لزراعة الكبـد، تـه إنشـاط  ط

متـــرًا، 650للمواصـــفات العالميـــة علـــى مســـاحة 

.ويعم  به فري  متخص  على أعلى مستوى

لعـاله يحت  المركز الترتيـ  الرابـع علـى مسـتوى ا

ــــرص حــــي بنجــــا  نحــــو ــــد مــــن متب فــــي زراعــــة الكب

، واألو  علـــى مســـتوى 2014حالـــة منـــال عـــام 730

ة مصر والشرز األوةط في عدد الحـاالت ونسـب

ن شــفااها، ويخــدم المشــروص  المرةــى المصــريي

والعــــــرب والــــــراجبين فــــــي العــــــال ، والتــــــدري ، 

.والتعلأه

ين باإلةافة لاللك، وفي ظ  جهود الدولـة لتدشـ

المنظومـــة واالرتقـــاء بخـــدمات الرعايـــة الصـــحية

بالمحافظــــــــة، عملــــــــا الدولــــــــة علــــــــى إنشــــــــاء 

ـــــدة، وتطـــــوير مستشـــــفيات مستشـــــفيات جدي

ة، قاامة، وإنشاء وتطـوير وحـدات الرعايـة الصـحي

ــادة ــد مــن المبــادرات لزي فضــلًا عــن إطــالز العدي

وفـــي حـــالا الســـياز، عملـــا . الـــوعي بالمحافظـــة

الدولــــة علــــى تطــــوير عــــدد مــــن المستشــــفيات، 

ة لتقــديه  دمــة طبيــة أفضــ  لمــواطني محافظــ

.الدقهلية والمحافظات المجاورة

الر ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ية
"
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:ومن بينها

اءة مستشفى حميات المنصورة، تـه رفـع كفـ▪

ـــــك علـــــى 2020المستشـــــفى فـــــي عـــــام  ، وذل

-ة التشـــطيبات الدا ليـــة والخارجيـــ)مســـتوى 

ــــــة -األعمــــــا  الصــــــحية  -األعمــــــا  الكهربااي

ت شــبكة الزــازا-منظومــة الحريــ  -التكييــو 

.مليون جنيه11.6، وذلك بتكلفة (الطبية

ة مستشــفى صــدر المنصــورة، تــه رفــع كفــاء▪

ـــــــــــى مســـــــــــتوى  ـــــــــــك عل المستشـــــــــــفى وذل

ـــة ) األعمـــا -التشـــطيبات الدا ليـــة والخارجي

ـــــة -الصـــــحية  ـــــو-األعمـــــا  الكهربااي -التكيي

، (شــــبكة الزــــازات الطبيــــة-منظومــــة حريــــ  

، بتكلفـــــة إجماليـــــة بلزـــــا 2020وذلـــــك عـــــام 

.مليون جنيه20.7

مستشــــفى 15باإلةــــافة إلــــى ذلــــك، تــــه تطــــوير 

ظــة، لتحســين مســتوى الخدمــة الطبيــة بالمحاف

:مليون جنيه، وحي135.2بتكلفة بلزا نحو 

م  مستشفى المنصورة العام الجديـد، ويشـ▪

ـــات ، التطـــوير االةـــتقبا  والطـــواري، والعملي

والعيـــــادات الخارجيـــــة، والقســـــطرة القلبيـــــة، 

وجرفــــــة جهــــــاز رنــــــين مزناطيســــــي، وعنايــــــة 

.مليون جنيه30األطفا ، وذلك بتكلفة 

طوير مستشفى المنزلة المركزي، ويشم  الت▪

أقســـــام بنـــــك الـــــدم، واألشـــــعة، والمعمـــــ ، 

ه ووحدة الكلى، واالةـتقبا  والطـواري، وقسـ

.مليون جنيه23التعقيه، وذلك بتكلفة 

91%
حالـة زراعـة كبـد 90نسبة شفاء نحو 

ــــــز جراحــــــة الجهــــــاز الهضــــــمي  بمرك
. 2019بجامعة المنصورة عام 
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زي، مستشفى كلى ومسالك ميا جمـر المركـ▪

تــه التطــوير مــن  ــال  إنشــاء دوريــن جديــدين

.مليون جنيه33بالمستشفى، بتكلفة بلزا 

ــ▪ د، مستشــفى دمــام المركــزي، المبنــى الجدي

لفـة شملا توةعة وتطـوير وحـدة الكلـى، بتك

.ماليين جنيه9

مستشــفى ميــا جمــر المركــزي، حيــثع شــم ▪

ر التطــوير توةــعة قســـه الحضــانات، وتطـــوي

.ماليين جنيه4العيادات الخارجية، بتكلفة 

ــــــــه تطــــــــوير ▪ ــــــــد، ت مستشــــــــفى تمــــــــي األمدي

لفـــة قســـه عنايـــة األطفـــا  بالمستشـــفى بتك

.مليون جنيه2

ادات مستشــفى منيــة النصــر، تــه تطــوير العيــ▪

.مليون جنيه2الخارجية بالمستشفى بتكلفة 

يــادات مستشــفى الســنبالوين، تــه تطــوير الع▪

.مليون جنيه2الخارجية بالمستشفى بتكلفة 

مستشـــفى دكـــرنه العـــام، شـــم  التطـــوير ▪

أقســــــــــام الباطنــــــــــة واألطفــــــــــا ، ووحــــــــــدة 

فــة الزســي  الكلــوي، ووحــدة الحضــانات، بتكل

.ماليين جنيه8.4

ــــــه تطــــــوير أقســــــام جمصــــــةمستشــــــفى ▪ ، ت

كة االةــتقبا  والطــواري، كمــا تــه تركيــ  شــب

.ماليين جنيه3جازات، وتركي  مصعد بتكلفة 

ر ، شـــم  التطـــويةلســـي مستشـــفى ميـــا ▪

ت، أقســام الحضــانات، واالةــتقبا ، والعمليــا

وةـــــكن األطبـــــاء، كمـــــا تـــــه تـــــرميه وصـــــيانة 

.مليون جنيه2.8العيادات الخارجية، بتكلفة 

ــــــه تطــــــوير قســــــه ▪ مستشــــــفى الجماليــــــة، ت

ا نحــو الحضــانات بالمستشــفى بتكلفــة بلزــ

.مليون جنيه
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ام مستشـــفى شـــربين، شـــم  التطـــوير أقســـ▪

ــ ة، االةــتقبا  والطــواري، والعمليــات، والعناي

.مليون جنيه2بتكلفة 

مستشـــــفى بلقـــــاس، تـــــه تطـــــوير العيـــــادات ▪

ــــى بتكلفــــة  ــــة، وقســــه الكل ــــون 12الخارجي ملي

.جنيه

مستشــــــفى رمــــــد المنصــــــورة، تــــــه تطــــــوير ▪

العيــــــادات الخارجيــــــة بتكلفــــــة بلزــــــا نحـــــــو 

.مليون جنيه

كـــــاللك عملـــــا الدولـــــة علـــــى إنشـــــاء عـــــدد مـــــن 

المستشـــــــفيات الجديـــــــدة وتجهيزحـــــــا باحـــــــد  

:المعدات الطبية، وكان من أحمها

مستشــفى لعــال  أمــراا الجهــاز الهضــمي، ▪

908ته إنشاط  وفقًا لقرار رايه الـوزراء رقـه 

بتخصــــي  قطعــــة أرا كاانــــة 2016لســــنة 

بمدينـــــة جمصـــــة لصـــــال  جمعيـــــة أصـــــدقاء 

مرةــى الجهــاز الهضــمي، إلقامــة مستشــفى 

.لعال  أمراا الجهاز الهضمي عليها

فقًا مستشفى لألمراا الصدرية بدكرنه، و▪

ـــوزراء رقـــه  ـــيه ال 2016لســـنة 2000لقـــرار را

ه بتحويـــ  قســـه الصـــدر بمستشـــفى دكـــرن

ى العـــام التـــابع لمديريـــة الشـــلون الصـــحية إلـــ

.مستشفى لألمراا الصدرية بدكرنه

لفـة مستشفى المنصورة الجديدة، وذلـك بتك▪

.مليون جنيه268.7بلزا 

وعلــى أ ـــر الجهـــود ةـــالفة الـــالكر، فقـــد بلـــ  عـــدد 

المنشــــحت الصــــحية بمحافظــــة الدقهليــــة نحــــو 

ــــ  166 منشــــاة صــــحية بدجمــــالي عــــدد أةــــرَّة بل

.2020آالف ةرير، وذلك بحلو  عام 8.3

مبـــاند جديـــدة 6باإلةـــافة إلـــى ذلـــك تـــه إنشـــاء 

ملحقــــــة بالمستشــــــفيات لتحســــــين مســــــتوى

نيــو يو)الخدمــة الطبيــة بالمحافظــة  ــال  الفتــرة 

ــــة بلزــــا(2021ةــــبتمبر -2014 ، بتكلفــــة إجمالي

:مليون جنيه، وحي217
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ـــة المركـــزي▪ ـــد بمستشـــفى المطري ، مبنـــى جدي

.مليون جنيه60وذلك بتكلفة 

زي، مبنـــى جديـــد بمستشـــفى بنـــي عبيـــد المركـــ▪

مليــون جنيــه، والتــي تــه نقــ 50وذلــك بتكلفــة 

رقه تبعيتها وفقًا لقرار رايه مجله الوزراء

، مـــــــن مديريـــــــة الشـــــــلون 2017لســـــــنة 1451

بيــة الصــحية بالدقهليــة إلــى أمانــة المراكــز الط

.  المتخصصة التابعة لديوان عام الوزارة

لديـة، مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الج▪

.مليون جنيه2وذلك بتكلفة بلزا نحو 

ركــزي، المبنــى التخصصــي بمستشــفى أجــا الم▪

.مليون جنيه20وذلك بتكلفة بلزا نحو 

ــــد بمستشــــفى دمــــام المركــــزي▪ ، مبنــــى الكب

متــر مربــع، بدجمــالي 1200وذلــك علــى مســاحة 

.مليون جنيه50تكلفة تص  إلى 

ــة النصــر، و▪ ــى بمستشــفى مني ــى الكل ذلــك مبن

مليـــــــون جنيـــــــه، ويضـــــــه وحـــــــدة 35بتكلفـــــــة 

للزســـــــــي  الكلـــــــــوي، وقســـــــــمًا لألشــــــــــعة 

.التليفزيونية، ومعملًا لتحالي  الكلى

اتصــــالًا، تــــه إنشــــاء وتطــــوير عــــدد مــــن المراكــــز 

:والوحدات الصحية، حيثع

، 2019تــه إنشــاء وحــدتين صــحيتين فــي يونيــو ▪

وتقـــدم الوحـــدتان  ـــدمات طبيـــة متميـــزة مـــن 

تطعيمــات، وطــ  أةــرة، وصــيدلية، ومتابعــة

للحمــــ ، وإةــــعافات أوليــــة، وذلــــك بتكلفــــة 

.ماليين جنيه7.8إجمالية بلزا نحو 

ة تـــه تطـــوير ورفـــع كفـــاءة العناصـــر اإلنشـــااي▪

الخاصــة بمكونــات مركــز إةــعاف المنصــورة، 

ة والحفاظ على األصو  العقاريـة، ورفـع كفـاء

المبــــــاني، وتــــــوفير مبنــــــى إةــــــعاف مطــــــاب  

ي للمواصـفات، وبيئــة عمـ  مناةــبة، وذلـك فــ

.مليون جنيه29، بتكلفة بلزا 2021عام 
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إنشـــاء مركـــز جراحـــة القلـــ  والصـــدر وجراحـــة ▪

األوعيــة الدمويــة بجامعــة المنصــورة، وقــد تــه

، ويهـدف إلـى النهـوا 2020تنفيال  في أبري  

بمســـــــــتوى الرعايـــــــــة الصـــــــــحية المقدمـــــــــة 

للمـــــواطنين، واةـــــتخدام أحـــــد  االبتكـــــارات 

ة والتقنيــات فــي جراحــة القلــ  والصــدر وجراحــ

ـــــة بلزـــــا ـــــة، بتكلفـــــة إجمالي ـــــة الدموي األوعي

.مليون جنيه400

ــــز األورام " زراعــــة النخــــاص"إنشــــاء وحــــدة ▪ بمرك

جامعــــة المنصــــورة، حيــــث تــــه افتتاحهــــا فــــي 

، وحــي أو  وحــدة لزراعــة النخــاص 2019ةــبتمبر 

بمركــــــز األورام جامعــــــة المنصــــــورة، وتضــــــه

كبســــــــــوالت مزلقــــــــــة، تــــــــــه تصــــــــــميمها 8

ض بتكنولوجيــا ألمانيــة مخصصــة لعــز  المــري

ة عن كافة عوامـ  التلـو ، ويـته إجـراء العمليـ

ــــا، وتتحمــــ  الدولــــة مصــــاريو الجراحــــة  مجانً

.والعال  بالكام 

اتصــــــــالًا، ارتفــــــــع إجمــــــــالي مراكــــــــز اإلةــــــــعاف 

مقارنـة بنحـو 2020مركزًا عـام 87بالمحافظة إلى 

ـــزًا عـــام 76 ـــا لبيانـــات وزارة 2014مرك ، وذلـــك وفقً

.الصحة والسكان

وحــدة صــحية 19باإلةــافة إلــى ذلــك، تــه تطــوير 

ظــة لتحســين مســتوى الخدمــة الطبيــة بالمحاف

بتكلفـة ( 2021ةـبتمبر -2014يونيو ) ال  الفترة 

:مليون جنيه، ومن أبرزحا50.5

مركــز طــ  أةــرة بكــوم النــور بميــا جمــر، ومركــز 

ةـــالمونطــ  أةــرة شــها، ومركــز طــ  أةــرة 

رة، بالمنصـوطنـا بالمنصورة، ومركز ط  أةرة 

ومركز ط  أةرة الشوامي ببلقاس، ومركز ط 

ي أةــرة المعصــرة ببلقــاس، ووحــدة الزحيــري ببنــ

عبيــد، ووحــدة ميــا تمامــة بمنيــة النصــر، ووحــدة

ا، منية ةمنود باجـا، ووحـدة صـهرجا الكبـرى باجـ

ووحـــــدة أبـــــو داوود العنـــــ  باجـــــا، ووحـــــدة طـــــ  

األةـــــرة الســـــالمية باجـــــا، ووحـــــدة طـــــ  أةـــــرة 

جــا، بالمنصــورة، ووحــدة نوةــا البحــر باقولنجيــ 

العنانيـــــــةبطلخـــــــا، ووحـــــــدة ديســـــــطووحـــــــدة 

حــدة بالســنبالوين، ووحــدة ةــلكا بالمنصــورة، وو

.زيان ببلقاس، ووحدة أبو دشيشة ببلقاس
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واةـــــتمرارًا لســـــعي الدولـــــة الح يـــــث للنهـــــوا 

د بالقطاص الصحي فـي مصـر، فقـد أطلقـا العديـ

ـــــي اةـــــتهدفا المـــــواطنين  ـــــادرات الت مـــــن المب

:بشك  مباشر، ومن بينها

ة المبادرة الرااةـية لمـد مظلـة  ـدمات الرعايـ▪

ــــة ــــة للملةســــات االجتماعي ، الصــــحية األولي

ة وتهــدف إلـــى تــوفير الخـــدمات الطبيــة األوليـــ

اعي دا   الدور التابعة لوزارة التضامن االجتم

مــن الطفولــة إلــى كبــار الســن، بمــا فــي ذلــك

األطفـــــــا  فـــــــي دور األيتـــــــام والملةســـــــات 

العقابيـــــة فـــــي المراحـــــ  الســـــنية المختلفـــــة

ةــنوات، واألطفــا  مــن  5األطفــا  أقــ  مــن )

، وكبــــــار الســــــن، (ةــــــنة18ةــــــنوات حتــــــى 5

.  والمواطنون بال ماوى

ي وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــه تدشــين المبــادرة فــ

، وقد ته تشكي  فـرز2021المحافظة في أكتوبر 

طبيــــةي بحيــــث يتكــــون كـــــ  فريــــ  مــــن طبيـــــ ، 

ه وممرةة، وطبيـ  أةـنان، وفنـي معمـ  لتقـدي

ع  ـــدمات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة بالتنســـي  مـــ

مديريـــة التضـــامن االجتمـــاعي بالمحافظـــة، حيـــث

ن يته الكشو الطبي من  ال  زيـارات شـهرية مـ

.الفرز الطبية لتلك الدور

مـام في إطار الجهود التي تباللها الدولة فـي االحت

المبـادرة"والحفاظ علـى صـحة المـرأة، تـه إطـالز 

ليـو فـي يو" الرااةية لدعه صحة المـرأة المصـرية

مليــون صــحة،  100ةــمن فعاليــات مبــادرة 2019

دي التــي تهــدف إلــى الكشــو المبكــر عــن أورام ال ــ

مليــــــون ةــــــيدة بجميــــــع محافظــــــات 28لنحــــــو 

عـــن الجمهوريـــة بـــالفح  والكشـــو اإلكلينيكـــي

ـــــة  ـــــوفير العـــــال  بالمجـــــان، والتوعي المـــــرا، وت

ـــــاة ـــــة وتنظـــــيه األةـــــرة والحي بالصـــــحة اإلنجابي

الصــحية، والكشــو عــن األمــراا جيــر الســارية، 

الســــكري، ةــــزط الــــدم، قيــــاس الــــوزن : )م ــــ 

(.والطو 

ال  ته تدشين المبادرة في محافظة الدقهلية  ـ

، وقـد تـه فحـ  جميـع اإلنــا  2020شـهر فبرايـر 

فريـــ  طبـــي مـــوزص 500عامًـــا مـــن  ـــال  18فــوز 

-ممرةــة–طبيبــة بشــرية )علــى الوحــدات يضــه 

،(م قفة صحية-مد لة بيانات 
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دون وتتسله ك  مواطنة بطاقة صحية  اصة مـ

بها مواعيد الزيارات القادمة في حا  أن الفحـ 

.اإلكلينيكي طبيعي

المبـــادرة الرااةـــية للكشـــو عـــن فيـــروس ةـــي

  واألمراا جير السـارية، والتـي تـه إطالقهـا  ـال

ــــــرة  ــــــوبر )الفت ــــــ  –2018أكت وجــــــاءت (. 2019أبري

محافظـــة الدقهليـــة ةـــمن محافظـــات المرحلـــة 

ارس ال ال ــة، التــي انطلقــا فيهــا المبــادرة فــي مــ

2019 .

ـــا، وفـــي ةـــوء اتخـــاذ الدولـــة  طـــوات جـــادة   تامً

ولـة لتطبي  معايير ةـالمة المرةـى، أطلقـا الد

مبـــــادرة منظومـــــة التـــــامين الصـــــحي الشـــــام  

ــــاتي  ــــة، وت لتشــــم  كافــــة محافظــــات الجمهوري

محافظـــة الدقهليـــة ةـــمن محافظـــات المرحلـــة 

وقـــد وصـــ  عـــدد المســـتفيدين مـــن . الخامســـة

ــــى  ــــامين الصــــحي بالمحافظــــة إل ــــين 3.4الت مالي

مـن % 49.3، بما يم ـ  2020مستفيد بنهاية عام 

.إجمالي السكان بالمحافظة

فــي إطــار حــرم الدولــة الــدااه علــى دعــه الفئــات 

لـ  جير القادرة علـى تحمـ  تكـاليو العـال ، فقـد ب

لـة عدد المرةى الالين ته عالجهه على نفقـة الدو

ــــة عــــام 256.9بالمحافظــــة نحــــو  ــــو حال 2020أل

.مليون جنيه790.4بتكاليو تقدر بنحو 

76

87

2014 2020

(مركز)

.وزارة الصحة والسكان: المصدر

اكز اإلسعاف خالل عامي  2020و2014عدد مر
بالمحاف ة 
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التعلتتتتتتتتتتتتتتيم األ ا تتتتتتتتتتتتتتي

والفتتتتتتتتنتتتتتتتي

"

شـــــــهدت محافظـــــــة الدقهليـــــــة العديـــــــد مـــــــن 

يه المشروعات الهادفة إلى تحسين جـودة التعلـ

  ، م ــ"المــدارس اليابانيــة"بهــا، حيــث تــه إنشــاء 

ي المدرةـــة المصـــرية اليابانيـــة بميـــا جمـــر، وبنـــ

عبيــــد، وجمصــــة، وتمــــي األمديــــد، وذلــــك بتكلفــــة

.مليون جنيه71بلزا نحو 

ليــة اةــتكمالًا لجهــود الدولــة فــي االرتقــاء بالعم

التعليميـــــــة، وتماشـــــــيًا مـــــــع  طـــــــة الحكومـــــــة 

لي  عدد للنهوا بالتعليه األةاةي والفني وتق

الك افــــــة الطالبيــــــة، فقــــــد تــــــه إنشــــــاء واحــــــال  

مدرةــــــــة بمختلــــــــو المراحــــــــ  361وتوةــــــــعة 

ـــة التعليميـــة بالمحافظـــة، وذلـــك بتكلفـــة إجم الي

مليــــــار جنيــــــه وذلــــــك  ــــــال  الفتــــــرة 2.3بلزــــــا 

(.  2021ةبتمبر –2014يونيو )

:ومن أبرز تلك المشروعات

ه مدرةــة عزبــة مليكــة للتعلــيه األةاةــي، تـــ▪

، بتكلفــــــة بلزــــــا2016افتتاحهــــــا فــــــي عــــــام 

.مليون جنيه2.7
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رة، مدرةة الملك الصال  اإلعداديـة بالمنصـو▪

، 2017تـه افتتاحهـا بحــي شـرز المنصـورة عــام 

.ماليين جنيه6.6بتكلفة بلزا نحو 

، تـــه مدرةـــة كفـــر جنـــام ال انويـــة بالســـنبالوين▪

بمركـــز الســـنبالوين، 2018إنشـــاطحا فـــي عـــام 

وذلـــك ةـــمن مخطـــط الدولـــة للقضـــاء علـــى 

ــــي دا ــــ  الفصــــو  وبلزــــا  التكــــدس الطالب

فصــلًا 12ماليــين جنيــه وتشــم  7.4تكلفتهــا 

.دراةيًّا

اطحا االبتدااية، تـه إنشـالدرينيمدرةة شكري ▪

فصـو ، 6، بمركـز طلخـا، وتضـه 2019في عام 

.ماليين جنيه4.8بتكلفة بلزا 

ـــــه إنشـــــاء عـــــدد مـــــن مـــــدارس اللزـــــات  كمـــــا ت

ــــو بكــــر الصــــدي  : بالمحافظــــة منهــــا مدرةــــة أب

، 2019، التـــي تـــه تنفيـــالحا عـــام الرةـــمية للزـــات

.ماليين جنيه9.3بقرية بطرة مركز طلخا، بتكلفة 

ـــال  قطـــع أراا  ملـــك ـــه تخصـــي    اتصـــالًا، ت

بحـوا الرمـا  قسـه ( 1)الدولة ةـمن القطعـة 

،  الــث فــي زمــام قريــة أبــو ماةــي بمركــز بلقــاس

إلقامــــة مشــــروعات بالمحافظــــة، منهــــا مجمــــع 

ــ(ابتــدااي، إعــدادي، و ــانوي)مــدارس  ا ، وذلــك وفقً

.2016لسنة 1728لقرار رايه الوزراء رقه 

آالف 3.3وارتفــع عــدد المــدارس بالمحافظــة مــن 

آالف مدرةــــة 3.6إلــــى 2014/2013مدرةــــة عــــام 

.2021/2020عام 

ألددددددددددددددددددددددددددددف 31.8

فصددددددددددددددددددددددددل

إجمـــــالي عـــــدد الفصـــــو  الدراةـــــية 
بمـــــدارس التعلـــــيه قبـــــ  الجـــــامعي

.2021/2020عام 
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ة علــى مســتوى التعلـــيه الفنــي حصــلا محافظـــ

ــــة علــــى المراكــــز األولــــى فــــي امتحانــــات  الدقهلي

ال  الدبلومات الفنية على مستوى الجمهوريـة  ـ

.2021/2020عام 

وانعكســا الجهــود المبالولــة فــي دعــه العمليــة

ي التعليميـة علــى مســتوى محافظــة الدقهليــة فــ

مرحلة انخفاا نسبة التسرب من التعليه في ال

% 0.17إلــى 2014/2013عــام % 0.50االبتداايــة مــن 

.2020/2019عام 

ي كمــا انخفضــا نســبة التســرب مــن التعلــيه فــ

إلـى 2014/2013عـام % 2.10المرحلة اإلعدادية من 

.2020/2019عام % 0.86

3.3

3.6

2014/2013 2021/2020

(ألف مدرسة)

.الفنيوالتعليهوزارة التربية والتعليه : المصدر
.البيانات ال تشم  التعليه األزحري* 

عدد المدارس بالمحاف ة خالل الفترة
(2014/2013-2021/2020* )
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ني وتجدر اإلشارة إلى أن عدد مدارس التعليه الف

مدرةـة 231على مسـتوى المحافظـة وصـ  إلـى 

، بدجمــالي عــدد تالميــال نحــو 2021/2020 ــال  عــام 

ــــــال، ونحــــــو 132.8 ــــــو تلمي ــــــو مــــــدرس 13.3أل أل

مـــن بـــالتعليه الفنـــي، كمـــا بلـــ  نصـــي  المـــدرس

.تالميال لك  معدرِّس10التالميال نحو 

0.5

0.17

2014/2013 2020/2019

)%(

نسب التسرب من التعليم في المرحلة 
االبتدائية خالل الفترة 

(2014/2013-2020/2019)

.الفنيوالتعليهوزارة التربية والتعليه : المصدر.الفنيوالتعليهوزارة التربية والتعليه : المصدر

2.1

0.86

2014/2013 2020/2019

)%(

نسب التسرب من التعليم في المرحلة 
اإلعدادية خالل الفترة 

(2014/2013-2020/2019)
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ي حظي قطاص التعليه العالي والبحـث العلمـي فـ

مصــر باحتمــام الدولــة ودعمهــا ومتابعتهــا  ــال  

طـوير السنوات السبع الماةية، وأدَّى ذلك إلـى ت

انا كمي وكيفي جير مسبوز في حالا القطاص، وك

محافظــــــة الدقهليــــــة مــــــن المحافظــــــات التــــــي 

شــهدت تطــورًا ملحوظًــا فــي منظومــة التعلــيه

.العالي

في حـالا السـياز حصـلا جامعـة المنصـورة علـى

المركــــز ال ــــاني مــــن حيــــث ترتيــــ  الملةســــات 

،Nature 2020األكاديمية في مصر وفقًا لملشـر 

ـــرًا وقفـــزت مـــن  وقـــد حققـــا الجامعـــة نمـــوًا كبي

يـــادة المركـــز التاةـــع إلـــى المركـــز ال ـــاني بنســـبة ز

فـــي حصـــتها مـــن البحـــث العلمـــي، % 165بلزـــا 

.ةمقالًا بح يًّا قدمتها الجامع16وذلك بناءً على 

وم وياتي إنشـاء جامعـة المنصـورة الجديـدة للعلـ

والتكنولوجيــــا كخطـــــوة جديـــــدة نحـــــو مســـــتقب 

تعليمــــي أفضــــ  مــــن  ــــال  االرتقــــاء بمســــتوى 

.وجيالجامعات الحدي ة لمواكبة التطور التكنول

التعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي 

والب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتث العلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

"
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، األعمـــا )اتصـــالًا، تحتـــوي الجامعـــة علـــى كليـــات 

الدراةــــات القانونيــــة الدوليــــة، الهندةــــة، علــــوم

ــوم األةاةــية، الطــ  ، حندةــة الحاةــبات، العل

قًـا ، وقـد تـه إنشـاطحا وف(ط  األةنان، الصيدلة

، 2020لســـنة 437لقـــرار راـــيه الجمهوريـــة رقـــه 

.  مليارات جنيه9بتكلفة بلزا نحو 

ــــة المبالولــــة لتطــــوير  وقــــد تعرجمــــا جهــــود الدول

التعلـــــيه العـــــالي بالمحافظـــــة وتطـــــوير قـــــدرات 

  الطالب بما يتواك  مـع احتياجـات ةـوز العمـ

مــي، والمعــايير الدوليــة فــي التعلــيه والبحــث العل

علــى أرا الواقــع، وقــد ظهــرت آ ارحــا مــن  ــال  

ــــــات والمعاحــــــد بالجامعــــــات  ــــــادة عــــــدد الكلي زي

، الحكوميـــة والخاصـــة فـــي مختلـــو التخصصـــات

كليـــةً ومعهـــدًا فـــي عـــام     38والـــالي بلـــ  عـــددحا 

كليـةً ومعهـدًا 33بالمحافظة مقاب  2020/2019

. 2014/2013في عام 

2021وقــد أعلــن تصــنيو التــايمز البريطــاني لعــام 

للجامعـــــــات فـــــــي العـــــــاله، أن ترتيـــــــ  جامعـــــــة 

ى المنصــورة يــاتي فـــي المركــز األو  علــى مســـتو

يي الجامعــات المصـــرية للعـــام ال ــاني علـــى التـــوال

( 500-401)حيث جاءت في الترتي  العالمي مـن 

.جامعة على مستوى العاله500ةمن أفض  

33

38

2014/2013 2020/2019

(كلية ومعهًدا)

.وزرة التعليه العالي والبحث العلمي: المصدر

عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية 
والخااة بالمحاف ة خالل عامي 

(2014/2013-2020/2019)
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ر افتتــــا  متحــــو المنصــــورة القــــومي فــــي أكتــــوب

ــــن لقمــــان رونقهــــا كاحــــد 2015 ، لتســــتعيد دار اب

ــــي تشــــرف بهــــا  ــــة المهمــــة الت األمــــاكن التاريخي

.محافظة الدقهلية

ـــة والف ـــة ويععـــدًّ المتحـــو أحـــد الصـــرو  ال قافي ني

ة، وحـو المهمة التابعة لقطـاص الفنـون التشـكيلي

فـي ما يسـهه فـي دعـه الحركـة ال قافيـة والفنيـة

. األقاليه

ة، في إطـار احتمـام الهيئـة العامـة لقصـور ال قافـ

بـي، بزيادة أعداد أنديـة األدب لالرتقـاء بالعمـ  األد

ورعاية المواحـ ، وتقـديه  ـدمات  قافيـة مميـزة

فــــي بــــالمواقع ال قافيــــة المختلفــــة والمنتشــــرة

.أنحاء الجمهورية

ــ دة اعتمــدت قصــور ال قافــة  ال ــة أنديــة أدب جدي

نــــادي أدب بيــــا "، مــــن بينهــــا 2019فــــي ةــــبتمبر 

بـدقليه بفـرص  قافـة الدقهليـة"  قافة منيـة النصـر

.شرز الدلتا ال قافي

الثقافتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
"
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ـــو وزارة ال قافـــة أنشـــطتها مـــن  ـــال   كمـــا تعك ِّ

ةـية الفعاليات التي تقدمها ةمن المبـادرة الراا

، 2021بالمحافظــة فــي أجســطه " حيــاة كريمــة"

ـــه المســـر  المتنقـــ  إلـــى قريـــة الحـــا   حيـــث توجَّ

ـــــة، وتضـــــمنا ـــــة المطري شـــــربيني بمركـــــز ومدين

. الفعاليات إلقاء مجموعة من القصااد، وجيرحا

حــا وتابعـا الهيئــة العامــة لقصـور ال قافــة جهود

المتميـــــزة فـــــي نشـــــر الفـــــن واألدب مـــــن  ـــــال  

ـــادرة الرااةـــية  ـــاة كريمـــة"المب ـــى" حي للوصـــو  إل

ة كافــة فئــات المجتمــع بقــرى محافظــة الدقهليــ

.بدقليه شرز الدلتا ال قافي

(.2020يناير )تشم  المكتبات العامة والمتخصصة والجامعية والمعاحد *
.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وزارة ال قافة: المصدر

(2021في يناير )مؤىرات رئيسة : الثقافة والفنون في محاف ة الدقهلية

مكتبددددددددددةًرابيًتددا وقصددمسدددددددارح
42488

عددددددددددددددددددددددددددددددددددد دور 
المسددارح العامددة

عددددددددددددددد بيدددددددددددددوت 
وقصددددور الثقافددددة

*عدددددددددد المكتبددددددددات
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تمكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترأ 
"

مــرأة فــي إطــار االةــتراتيجية الوطنيــة لتمكــين ال

، والتــي تهــدف إلــى وةــع ا ليــات 2030المصــرية 

الداعمـــة واألنشـــطة التـــي تعـــزز دور المـــرأة فـــي 

المجتمـــــع، ومشـــــاركتها اإليجابيـــــة فـــــي عمليـــــة 

ــــة، وتحقيــــ  مبــــدأ تكــــافل الفــــرم، حيــــث التنمي

تســـــتهدف االةـــــتراتيجية تمكـــــين المـــــرأة فـــــي

ين التمكـين السياةـي، والتمكـ)محاورحا األربعـة 

ــــة ، (االجتمــــاعي، والتمكــــين االقتصــــادي، والحماي

شــــــاركا محافظــــــة الدقهليــــــة فــــــي الحمــــــالت، 

هـــا والمبـــادرات، واللقـــاءات التوعويـــة التـــي نظمت

:الدولة لتمكين المرأة، أبرزحا

حملـــة طـــرز األبـــواب، التـــي تهـــدف إلـــى توصـــي ▪

ت مجموعة من الرةاا  إلـى السـيدات البسـيطا

فـــــي القـــــرى والنجـــــوص بالمحافظـــــات، تتضـــــمن 

تعـــــريفهن بـــــحداب الحـــــوار واال ـــــتالف، والقبـــــو  

ــى عــودة العــادات  اإلنســاني، وةــرورة العمــ  عل

رحمــة والتقاليــد اإليجابيــة م ــ  احتــرام الكبيــر، وال

بالصـــــزير، وحســـــن الجيـــــرة، واحتـــــرام المجتمـــــع 

منـة المحيط، باإلةـافة إلـى حـ  المـرأة فـي بيئـة آ

بكـر  الية من العنو، والتعريو باةرار الـزوا  الم

.واإلنجاب المبكر

نظــه فــرص المجلــه القــومي للمــرأة بالمحافظــة

ــــــواب تحــــــا شــــــعار  المــــــرأة "حملــــــة طــــــرز األب

بمركـز 2019فـي مـارس " أص  الحكاية.. المصرية

ا ميـــ-الصـــالحات -بنـــي عبيـــد )بنـــي عبيـــد بقـــرى 

ـــــــــا فـــــــــارس -ةـــــــــويد  ـــــــــا مجاحـــــــــد-مي ،               (مي

بالمحافظـــة 2021كمـــا نفـــال المجلـــه فـــي مـــايو 

احميهـــا مـــن "حملـــة طـــرز األبـــواب تحـــا عنـــوان 

، نظـــــــه الفـــــــرص 2021، وفـــــــي ةـــــــبتمبر "الختـــــــان

ة المـرأة المصــري"بالمحافظـة حملــة تحـا عنــوان 

ي بهدف تعزيز مشاركة المرأة فـ" صانعة السالم

ـــة  ترةـــيي قـــيه الســـالم، واألمـــن، وازدحـــار وتنمي

مجتمعاتهـــــــــا المحليـــــــــة، وذلـــــــــك فـــــــــي إطـــــــــار 

ــــة لمكافحــــة العنــــو ةــــ د االةــــتراتيجية الوطني

مـــرأة المـــرأة، واالةـــتراتيجية الوطنيـــة لتمكـــين ال

.2030المصرية 
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حملــة ألنــي رجــ ، والتــي تعمــ  علــى مســاندة ▪

ودعــه المــرأة المصــرية، ومشــاركتها فــي أداء 

ــة، ومســاندتها فــي  واجباتهــا ومهامهــا الزوجي

ء الخرو  للعمـ ، وتعمـ  علـى تسـليط الضـو

علـــى النمـــاذ  اإليجابيـــة للرجـــا  ودورحـــه فـــي 

ــــ   ــــة تحقي ــــى أحمي ــــد عل دعــــه المــــرأة، والتاكي

المســـــاواة بـــــين الجنســـــين، وتزييـــــر األفكـــــار

ــــ ــــي تعي ــــة القديمــــة الت ــــات ال قافي   والمورو 

تمكــين المــرأة فــي جميــع المجــاالت، وقــد تــه 

بالمحافظـــة بقـــرى 2019تنفيـــالحا فـــي مـــارس 

كفـــــر ميـــــا فـــــارس، كفـــــر )مركـــــز بنـــــي عبيـــــد 

والتـــــــــي ( الصـــــــــالحات، جـــــــــازي، اليوةـــــــــيفية

.من الرجا  والشباب1000اةتهدفا نحو 

لحمايـــــــــة المـــــــــرأة مـــــــــن العنـــــــــو األةـــــــــري ▪

والمجتمعــــي، عقــــد فــــرص المجلــــه القــــومي 

مناحضـــة "للمـــرأة بالمحافظـــة نـــدوة بعنـــوان 

بمـــدر  2014فـــي أكتـــوبر " العنـــو ةـــد المـــرأة

ا تـه الرمد بمركز تدري  كلية ط  األةنان، كم

عـــرا الخـــدمات التـــي تقـــدمها وحـــدة  دمـــة 

المـــــواطنين ومكافحـــــة جـــــرااه العنـــــو ةـــــد 

.المرأة بمديرية أمن الدقهلية

ظـه إيمانًا من الدولة بدور المـرأة السياةـي، ن▪

فــرص المجلــه القــومي للمــرأة بالتعــاون مــع 

ي لجنة المرأة بنادي جزيرة الـورد بالمنصـورة فـ

دور "محافظـــة الدقهليـــة، نـــدوة تحـــا عنـــوان 

المـــــرأة المصـــــرية فـــــي حمايـــــة الـــــوطن عبـــــر 

، أكــدت النــدوة علــى 2021، فــي يوليــو "العصــور

أن المـــرأة المصـــرية لهـــا دور بـــارز فـــي التـــاريي 

الفرعــــوني والتــــاريي الحــــديث والمعاصــــر فــــي 

فقــد قـــدما . الحفــاظ علــى الهويـــة المصــرية

ن، طوا  تاريخها الك ير والك يـر مـن أجـ  الـوط

ر وةج  التـاريي النضـا  الطويـ  لنسـاء مصـ

مــــــن أجــــــ  الحريــــــة واالةــــــتقال  مــــــن أجــــــ  

الحصــــــو  علــــــى المســــــاواة والحقــــــوز فــــــي 

صـــفية زجلـــو  )التعلـــيه والعمـــ  مـــن أم ـــا  

(.وحدى شعراوي
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مــن جانــ  آ ــر، حنــا  احتمــام كبيــر باألشــخام 

انطلقـــــــا 2021ذوي اإلعاقـــــــة، ففـــــــي ةـــــــبتمبر 

فعاليـــات المـــلتمر النـــوعي األو  لمركـــز  ـــدمات 

األشــــخام ذوي اإلعاقـــــة بجامعـــــة المنصـــــورة، 

رأة الالي أقيه بالتعاون مع المجله القومي للمـ

مـة القـوى الناع"بمحافظة الدقهلية تحا عنوان 

" وتا يرحــــا علــــى حيــــاة األشــــخام ذوي اإلعاقــــة

، ويععــدأ إنشــاء "أمهــات محاربــات" وتحــا شــعار 

مركـــز  ـــدمات األشـــخام ذوي اإلعاقـــة بجامعـــة 

ــــد مــــن  ــــة رااــــدة للجامعــــة وال ب المنصــــورة تجرب

.تعميمها على مستوى الجامعات المصرية

هـا اةتهدف الملتمر رصـد القـوى الناعمـة التـى ل

ــى حيــاة األشــخام ذوي اإلعاقــ ــا ير مباشــر عل ة ت

ة بكافــــة صــــورحا البصــــرية والســــمعية والحركيــــ

والعقليـة، ورصـد معانـاة أمهـاتهه، ودعـه حـلالء 

.صاديًّااألمهات نفسيًّا وطبيًّا واجتماعيًّا واقت

معتتتتدل البطالتتتتة بتتتتين ا نتتتتا  فتتتتي 

% 15.6م افظة الدقهليتة بلتن ن تو 

، كمتتتا بلنتتتد نستتتبة 2020فتتتي  تتتام 

ا نتتتتتتتتتتتتا  المستتتتتتتتتتتتتفيدات متتتتتتتتتتتتن 

المشتتتتتتترو ات متناهيتتتتتتتة الصتتتتتتتنر 

.2019 ام % 38.2بالم افظة ن و 
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ا مـع في إطار تمكـين المـرأة اقتصـاديًّا تماشـيً▪

بــــاب "، تــــه إطــــالز مبــــادرة 2030اةــــتراتيجية 

ونيـو ، بقرى مركز شربين بالمحافظة في ي"رزز

ـــــــــــة 2021 ـــــــــــى تنمي ـــــــــــادرة إل ، وتهـــــــــــدف المب

المشـــروعات الصـــزيرة والمتوةـــطة ةـــمن 

توى فعاليات المبادرة الرااةية لتحسين مس

الـــــد   لألةـــــر المنتجـــــة واألولـــــى بالرعايـــــة، 

الي، وتضمنا الفعاليات تعريو الشمو  المـ

وإتاحتـــه لجميـــع فئـــات المجتمـــع عـــن طريـــ  

ــــــوفير  ــــــدمات ماليــــــة مختلفــــــة ألصــــــحاب  ت

ة القروا لتنمية المشروعات، وإتاحـة الفرصـ

  الكبيــرة أمــام الشــباب ومحــدوي الــد   لفــت

بــاب رزز لهــه ولتــوفير حيــاة كريمــة علــى أرا

. الواقع

اتصــــــالًا، نظــــــه المجلــــــه القــــــومي للمــــــرأة ▪

الم بالدقهليــة، بالتعــاون مــع مركــز النيــ  لتعــ

، نــــــدوة 2021بالمنصــــــورة، فــــــي أجســــــطه 

ــ"التمكــين االقتصــادي للمــرأة"بعنــوان  ك ، وذل

لتمكــــين 2030فــــي إطــــار تنفيــــال اةــــتراتيجية 

ا، المــــــرأة اقتصــــــاديًّا، واجتماعيًّــــــا، وةياةــــــيًّ

.فظةبرااةة مركز مدينة السنبالوين بالمحا

كمــــا نظــــه فــــرص المجلــــه القــــومي للمــــرأة ▪

بالدقهليـــــــة بالتعـــــــاون مـــــــع جهـــــــاز تنميـــــــة 

المشـــــــــــروعات الصـــــــــــزيرة والمتوةـــــــــــطة 

ــــة الصــــزر فــــي نــــوفمبر  ، نــــدوة 2021ومتناحي

نحــــو التمكــــين االقتصــــادي للمــــرأة: "بعنــــوان

ة بالوحـــدة المحليـــة لقريـــ" الفـــرم والتحـــديات

كفــــر الترعـــــة القــــديه بمركـــــز شــــربين ةـــــمن 

فعاليـات مبــادرة حيــاة كريمــة، وذلــك فــي إطــار

بروتوكــــو  التعــــاون بــــين المجلــــه القــــومي 

ة للمرأة وجهاز تنمية المشـروعات المتوةـط

.والصزيرة ومتناحية الصزر

يـــال جـــدير بالـــالكر أن نســـبة اإلنـــا  إلجمـــالي التالم

عام % 43.8بالتعليه الفني بالمحافظة قد بلزا 

، كمــا بلزــا نســبة اإلنــا  المقيــدات2021/2020

% 51.7بــــــــالتعليه العـــــــــالي بالمحافظــــــــة نحـــــــــو 

.2020/2019عام 
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ــة حلقــة االتصــا  ومر ــزًا تععــدأ محافظــة الدقهلي ك

ــا بــين محافظــات وةــط الــدلتا، ك ــا مهمً مــا تجاريًّ

أنها تقـع عنـد نقطـة التقـاء أحـه شـرايين الطـرز

الرايســـــة بمنطقـــــة وةـــــط الـــــدلتا، فضـــــلًا عـــــن

محافظــات دميــا ، مــن مــوان  وجودحــا بــالقرب 

.وبورةعيد، واإلةكندرية

تعتبــر المحافظــة واحــدة مــن أك ــر المحافظـــات 

ــا مــن حيــث قطاعــات االةــت مار، حيــث يب لــ  تنوعً

لي متوةط عدد المشتزلين في المحافظة حـوا

، ويعتمــــد 2020مليــــون نســــمة بنهايــــة عــــام 1.8

ــــــــى الزراعــــــــة،  اقتصــــــــادحا بشــــــــك  راــــــــيه عل

مــا ك. والصــناعات التحويليــة، وصــناعات التجميــع

قدمــة أنهــا تتمتــع بمزايــا تنافســية تجعلهــا فــي م

. المحافظات جالبًا لالةت مار

اط  اتصالًا، تتـوافر بالمحافظـة العديـد مـن المنـ

:الصناعية واالةت مارية، والتي منها

ــــوب جــــرب ▪ ، جمصــــةالمنطقــــة الصــــناعية جن

مجمــــع )والمنطقــــة الصــــناعية بالعصــــافرة 

(.الصناعات الصزيرة

ــــــا جمــــــر، أو  ▪ المنطقــــــة االةــــــت مارية بمي

اعات منطقة اةت مارية متخصصة فـي الصـن

ــة والهندةــية فــي المحافظــة، حيــث المعدني

ميــا جمــر، بمســاحة –تقــع علــى طريــ  بنهــا 

ـــــع،  صصـــــتها وزارة 74تبلـــــ   ـــــو متـــــر مرب أل

ــــــــدعه الصــــــــناعات الصــــــــزيرة  االةــــــــت مار ل

والمتوةــــــــطة فــــــــي مجــــــــاالت األلومنيــــــــوم 

وتشـــــكي  المعـــــادن، بنظـــــام حـــــ  االنتفـــــاص، 

ة مليــون جنيــه ةــنويًّا لشــرك1.1مقابــ  ةــداد 

الزـــز  الحكوميـــة، وقـــد تـــه حـــالا التخصـــي  

، وقــد تــه 2009بقــرار مــن راــيه الــوزراء عــام 

فقًـا تمديد البرنامج الزمني إلنشاء المنطقة و

ـــوزراء عـــام  ـــيه ال وذلـــك لمـــدة2018لقـــرار را

.شهرًا جديدة من تاريي القرار36

ة تجــدر اإلشــارة إلــى أن المنطقــة االةــت ماري

، %70مخصصـــة لصـــناعة األلومنيـــوم بنســـبة 

مات والنسبة المتبقية لصناعات مزالية و ـد

.طبقًا للموافقات الصادرة إلنشاا ها

اال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمار
"
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وفـــــــــي ذات الســـــــــياز، بلـــــــــ  إجمـــــــــالي قيمـــــــــة 

االةــت مارات العامــة المعوجهــة للمحافظــة نحــو

ــارات جنيــه عــام 6.7 بنســبة زيــادة 2021/2020ملي

، وذلـك 2020/2019عن  طة عـام % 54تعقدَّر بنحو 

ــــــا لخطــــــة المــــــواطن الصــــــادرة عــــــن وزارة  وفقً

تحوذ التخطــيط والتنميــة االقتصــادية، فيمــا اةــ

بة قطاص اإلةكان وتطوير العشواايات علـى نسـ

مــــــــن إجمــــــــالي االةــــــــت مارات العامــــــــة % 34.6

المعوجهـــــة للمحافظـــــة، ويليـــــه قطـــــاص التعلـــــيه 

%.19.6العالي بنسبة 

دة وقــد ارتفــع عــدد الشــركات االةــت مارية الجديــ

التـــي تــــه تاةيسهـــــا بالمحافظــــة، حيـــث بلزــــا

شركة 117، في مقاب  2020شركة  ال  عام 362

ـــدة فقـــط عـــام  ـــادة تخطـــا 2014جدي ، بنســـبة زي

، ليصــــ  بــــاللك إجمــــالي عــــدد الشــــركات 209.4%

شركة 2870االةت مارية القاامة بالمحافظة إلى 

موزعــــة علــــى القطاعــــات الخدميــــة، واإلنشــــااية، 

ـــــام والصناعية، والسياحية، وجيرحا، وذلك حتـى ع

بــــــــــــرأس مــــــــــــــــــا  معصـــــــــــــــــــدر قــــــــــــــــدر  2020

شركة قاامـة 1447مليارات جنيه، في مقاب  10.2

بــــــرأس مــــــا  معصــــــدر قــــــدر  2014حتــــــى عــــــام 

ا  مليــارات جنيــه، بنســبة زيــادة فــي رأس المــ3.9

%.161.5المعصدر تعقدرَّ بنحو 

1.7
إجمــــالي رطوس األمــــوا  المعصــــدرة 

للشـــــــركات االةـــــــت مارية القاامـــــــة

جنـــوب جـــرب)بالمنطقـــة الصـــناعية 

.2020حتى ديسمبر ( جمصة

مليدددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددد 
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ظـة المنطقة الصناعية بجمصة بمحاف"مشروص 

أحــد أحــه المشــروعات الهادفــة إلــى "... الدقهليــة

تعظــــيه دور المنــــاط  الصــــناعية بالمحافظــــة، 

لتضــع مصــر فــي مقدمــة الــدو  المصــدرة، وحــو 

ــالنفع العــام، األمــر الــالي ةــيعود علــى الجميــع ب

باإلةــــافة إلــــى تــــوفير آالف مــــن فــــرم العمــــ  

.للشباب

يهـــــدف المشـــــروص إلـــــى تقـــــديه الـــــدعه الكامـــــ  

ا ــ  للمســت مرين ولكافــة المنــاط  الصــناعية د

أرا المحافظــــــة لجــــــالب االةــــــت مار، والــــــدفع 

، وقـد بعجلة اإلنتا ، وتوفير فرم عم  للشـباب

ــال  فــي مــايو  ، حيــث تقــام المنطقــة 2017تــه تنفي

ــى مســاحة  ــى 727الصــناعية عل فــدانًا مقســمة إل

:أربع مراح  كا تي

فـــدان، بدجمـــالي 202مســاحة المرحلـــة األولــى ▪

.مصنعًا183عدد 

فـــــــــــدانًا، 175مســـــــــــاحة المرحلـــــــــــة ال انيـــــــــــة ▪

.مصنعًا64بدجمالي عدد 

فـــدانًا، بدجمـــالي 175مســـاحة المرحلـــة ال ال ـــة ▪

.مصانع103عدد 

فــدانًا، بدجمــالي 175مســاحة المرحلــة الرابعــة ▪

.مصنعًا84

ــــة األةاةــــية للمر ــــ  تكلفــــة البني ــــة حــــالا وتبل حل

و     نحـــبجمصـــةال ال ـــة مـــن المنطقـــة الصـــناعية 

ــــــــــــــــون جنيــــــــــــــــه، وتكلفــــــــــــــــة البنيــــــــــــــــة 68 ملي

األةاةــية للمرحلــة الرابعــة مــن المنطقــة نحـــو

.ماليين جنيه110

يــــة تاكيــــدًا علــــى الجهــــود المبالولــــة لتعزيــــز التنم

صـنع م"الصناعية بالمحافظة، ته قبو  تسجي  

ــــــ لج المتنقــــــ  ــــــوا  ال ــــــيه " أل بموةــــــوعة جين

  العالميــة لألرقــام القياةــية وجــار اعتمــاد  كــاو

ه وأكبــر مصــنع ألــوا   لــج متنقــ  فــي العــاله، تــ

بالمنطقــــة الصــــناعية 2019إنشــــاط  فــــي يوليــــو 

.بالمنصورة

التنميتتتتتتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتنا ية 

والتجتتتتتتتتتتتار 

"
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 ر من وتتجاوز نسبة المكون المحلي بالمصنع أك

80.%

علـى تجدر اإلشارة إلى أن المصـنع يتميـز بالقـدرة

ما يدعه الوصو  إلى األماكن النااية ألنه متنق  ب

ـــة ومـــزارص  ـــروة الســـمكية والداجن كافـــة مـــزارص ال 

ــــــه يتالفــــــى أي  ــــــى أن األلبــــــان، حــــــالا باإلةــــــافة إل

و مشــكالت تتعلــ  بالكهربـــاء ةــواء انعـــدامها أ

يـة انقطاعها، ويشـير إلـى قـدرة الشـباب علـى تنم

، كمـــا الصـــناعة وتـــوفير منتجـــات متوافقـــة بيئيًـــا

.يةةيسهه في تالفي الهدر في ال روة السمك

ن ، تـه توقيـع بروتوكـو  تعـاون بـي2021في أكتوبر 

محافظــــة الدقهليــــة والهيئــــة العامــــة للتنميـــــة 

ناعية الصناعية الةـتكما  ترفيـ  المنطقـة الصـ

توجهـات بجمصةي حيـث يـاتي البروتوكـو  تنفيـالًا ل

 مار الدولــة بســرعة تــوفير المنــا  المالاــه لالةــت

ة الصــــناعي وتــــوفير األراةــــي الصــــناعية المرفقــــ

ـــوفير فـــرم العمـــ  للشـــب اب، للمســـت مرين، وت

فضــــلًا عــــن التوجهــــات بتنفيــــال مخطــــط الدولــــة

باةــــــتكما  ترفيـــــــ  ورفـــــــع كفـــــــاءة المنـــــــاط  

.الصناعية بجميع محافظات الجمهورية

1.7

2.1

2014 2020

(ألف منشأة)

.الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر

لة تطور عدد المنشآت الصناعية الُمسجَّ
2020و2014خالل عامي 
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ــــــدأ محافظــــــة الدقهليــــــة مــــــن المحافظــــــات  تععد

يـث الزراعية الراادة باةتخدام الصوب الزراعيـة، ح

ــــة  ــــى فــــت  أةــــواز  ارجي تســــعى المحافظــــة إل

ن لتصــدير الخعضــر ذات الجــودة العاليــة، وذلــك مــ

ـــع مراكـــز  ـــة فـــي جمي  ـــال  نشـــر الصـــوب الزراعي

وقـــــرى المحافظـــــة وتوعيـــــة المـــــزارعين بفوااـــــد 

ـــــــري الحدي ـــــــة والزراعـــــــة  اةـــــــتخدام وةـــــــاا  ال

.بالصوب

ا  الجدير بالـالكر أن إنتـا  صـوبة واحـدة يعـاد  إنتـ

فـــــدان كامـــــ ي األمـــــر الـــــالي يســـــهه فـــــي زيـــــادة 

المعروا المحلي مـن الخضـراوات ممـا يسـاعد 

فـــي  فـــض أةــــعارحا بالســـوز، باإلةـــافة إلــــى 

ــــوان، تصــــدير بعــــض األصــــناف م ــــ  فلفــــ  األل

ركـز و اصة من قرى كفر بداوي وكفر البرامـون بم

.المنصورة

يلكـــــد احتمـــــام المحافظـــــة بمشـــــروص الصـــــوب 

الزراعيــة علــى مواصــلة الدولــة المصــرية جهودحــا

اعتبار  لتحقي  االكتفاء الالاتي في مجا  الزالاء ب

.حدفًا قوميًّا

وقــــد انعكســــا تلــــك الجهــــود المبالولــــة لــــدعه 

ة القطاص الزراعـي فـي زيـادة المسـاحة المحصـولي

مليــون فــدان بحلــو  1.3بالمحافظــة لتصــ  إلــى 

.2020عام 

اةــــتكمالًا  لجهــــود الدولــــة لتحســــين الخــــدمات

المقدمــــة للمــــزارعين وربــــط الحيــــازات الزراعيــــة 

مشـــــروص منظومـــــة "بالخـــــدمات، فقـــــد أطلقـــــا 

مـي ، وحـي منظومـة إلكترونيـة تح"الحيازة الزراعية

المـــــــزارعين وتهـــــــدف إلـــــــى ميكنـــــــة دورة عمـــــــ  

منظومــــة الحيــــازة الزراعيــــة، ولضــــمان ةــــهولة 

ة صرف األةمدة، وتحديد وحصر الحيازات الزراعي

علـــى مســـتوى الجمهوريـــة، وتحديـــد المســـاحات 

ي المزروعة لك  محصو ، والتعديات على األراة

ات الزراعية، كما يساعد الدولة في رةه السياة

الزراعيــــــة، وةـــــــمان ةــــــهولة الحصـــــــو  علـــــــى 

القــــروا الزراعيــــة للمــــزارعين، ودعــــه منظومــــة 

الزراعة بمعلومات معرفية، وقد جاءت محافظة 

الدقهليــــة ةــــمن المحافظــــات التــــي تــــه تنفيــــال

. مشروص كارت الفال  بها

الزرا تتتتتتتتتتتتتة وا تصتتتتتتتتتتتتت   

األراضتتتتتتتي

"
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يهــــدف مشــــروص تقــــديه الخــــدمات التكنولوجيــــة 

وحيـد للمزارص من  ال  الكارت الالكي للفـال  إلـى ت

ـــ   ـــالمزارص، م  ـــة الخاصـــة ب كـــ  اإلجـــراءات الورقي

زمات الحيازة الزراعية، وتسليه المزارص كـ  مسـتل

اإلنتــــا  م ــــ  األةــــمدة، والتقــــاوي، والمبيــــدات،

وريــد وتســلأه الســلو الزراعيــة، وتحصــي  قيمــة ت

ـــة  المحاصـــي ، واالةـــتفادة مـــن منظومـــة الرعاي

الصــــــحية والتكافــــــ ، والقضــــــاء علــــــى أشــــــكا  

. ا الفســاد، ومنــع التالعــ  فــي مســتلزمات اإلنتــ

وقد انطلقا المنظومـة فـي شـهر ديسـمبر مـن

.2020عام 

ة وتــــه توقيــــع اتفــــاز مــــع البنــــك الزراعــــي لميكنــــ

ــة التابعــة ــة الزراعــة وجميــع اإلدارات الزراعي مديري

ــــع  ــــوتر بمســــتلزماتها، 78لهــــا، وتوزي جهــــاز كمبي

جهــاز تابلــا 617مختصــين، وتوزيــع 109وتــدري  

ــــى أن حجــــه  ــــى الجمعيــــات، تجــــدر اإلشــــارة إل عل

محفظـــة القـــروا مـــن البنـــك الزراعـــي المصـــري 

إلـــــــى 2014/2013مليـــار جنيـــه عـــام 1.6ارتفـــع مـــن 

. 2021/2020مليارات جنيه عام 3.6

ن اتصالًا، تحتوي محافظـة الدقهليـة علـى عـدد مـ

قـة المزارص السمكية، وتنتشر معظمها في منط

ريـة، ببلقاس، ومنطقة المنزلة، والمط” قالبشو“

.والجمالية، وجيرحا

حيــــث بلــــ  إجمــــالي حجــــه اإلنتــــا  الســــمكي فــــي 

.2019ألو طن عام 62.2المحافظة نحو 

3.6
حجه محفظة القروا مـن البنـك

.2021/2020الزراعي المصري عام 

مليددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددد 
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زير لتوفير تولي الدولة احتمامًا كبيرًا بالمعربِّي الص

فــــرم العمــــ ، وتحســــين حيــــاة الفــــال ، وةــــد 

الفجــوة الزالاايــة مــن اللحــوم الحمــراء ومنتجــات

األلبـــان، وفـــي إطـــار ذلـــك، شـــهدت فـــروص البنـــك 

الزراعـــــــي المصـــــــري  ـــــــال  الســـــــنوات القليلـــــــة 

و  علـى الماةية إقبالًا كبيـرًا مـن الشـباب للحصـ

ــــة ــــدء مشــــروعاتهه لتربي القــــروا الميســــرة لب

الماشـــــية وتــــــوفير األلبــــــان، للنهــــــوا بــــــال روة

.  الحيوانية

يط اتصالًا، حرصا محافظة الدقهليـة علـى تنشـ

ــــــى االةــــــتفادة مــــــن حــــــال   ــــــربين عل وحــــــث المع

بيعـة التيسيرات لما تتمتع بـه المحافظـة مـن ط

ريفيـــــة تهـــــته بشـــــلون ال ـــــروة الحيوانيـــــة، وقـــــد

و  شهدت المحافظة إقبالًـا مـن المعـربين للحصـ

علــــى حــــال  القــــرواي حيــــث تــــه الحصــــو  علــــى 

ـــــ  2.3عـــــدد  ـــــو رأس ماشـــــية بدجمـــــالي تموي أل

.2020مليون جنيه مصري في عام 31

ـــال المجمـــع الزراعـــ ي اتصـــالًا، جـــار  اةـــتكما  تنفي

ة الخــدمي، حيــث تــه حــدم المبنــى القــديه للجمعيــ

ر الزراعيـــة، اةـــتعدادا لتنشـــاء الحـــديث المتطـــو

ـــــة  ـــــة زراعي ـــــا، وجمعي ـــــالي يضـــــه إرشـــــادًا زراعيًّ ال

تعاونية، ووحدة ط  بيطري لخدمة أحالي القـري

.في المحافظة

فــي إطــار احتمــام محافظــة الدقهليــة بتســمين

لـى الماشية، ارتفع عدد مزارص تسمين الماشـية إ

ـــة بنحـــو 2020مزرعـــة عـــام 292 مزرعـــة 211مقارن

.2014عام 

ــة الــدواجن، شــهدت المحافظــة  وفــي مجــا  تربي

ـــا فـــي عـــدد مـــزارص إنتـــا  الـــدواجن العاملـــة  ارتفاعً

.2019ألو مزرعة عام 2.1لتبل  
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جـــــــدير بالـــــــالكر أن مديريـــــــة الزراعـــــــة بمحافظـــــــة 

دير الدقهليــة تســعى لفــت  أةــواز  ارجيــة لتصــ

ر الخضر ذات الجودة العالية وذلك من  ـال  نشـ

ــــــع مراكــــــز وقــــــرى  ــــــة فــــــي جمي الصــــــوب الزراعي

ــد اةــتخد ــة المــزارعين بفواا ام المحافظــة وتوعي

وةـــاا  الـــري الحـــديث والزراعـــة بالصـــوبي حيـــث 

ــة المــزارعين وقيــ ــدوات لتوعي ــة ن ام تقــدم المديري

ــــــالمرور علــــــى المــــــزارص  ــــــزراعيين ب المرشــــــدين ال

.للمتابعة والتوعية واإلرشاد

ســد اتصــالًا، يوجــد بالمحافظــة صــوب مر َّصــة ل

االحتياجــــــات بالســــــوز المحليــــــة مــــــن الخضــــــر 

والســــعي للتصــــدير للخــــار   اصــــة فــــي مركــــزي 

ب بلقــاس وشــربين وألو  مــرة يــته إقامــة الصــو

فــــي مركــــز الســــنبالوين، وا ن يتجــــه المزارعــــون

جيــد لتلــك المشــروعات لتنتــا  الــوفير والــد   ال

وإلةهامها فـي القضـاء علـى البطالـة مـن  ـال 

. تشزي  عمالة فى رعاية الصوب

كمــا يوجــد بالمحافظــة معمــ  إلنتــا  الشــتالت

المطعومـــــــة فـــــــى تجربـــــــة رااـــــــدة بالمحافظـــــــة 

لمساعدة المزارعين في الحصو  علـى الطعـوم

مـ  لشتالتهه لزراعتهـا بالصـوب، وذلـك فـى معا

ـــــة  ـــــة وإشـــــراف مديري متخصصـــــة تخضـــــع لرقاب

مـــةالمطعوالزراعــة بالدقهليــة إلنتــا  الشــتالت 

ز المـ زارعين التي تتحم  ارتفاص الملوحة ممـا يحفِـّ

نتــا ، إلنتاجيــة عاليــة  تســتمر فتــرة طويلــة فــي اإل

ـــــ  ةـــــد اإلصـــــابات  حيـــــث إن لـــــديها قـــــدرة تحمأ

.تربةالفيروةية، واإلصابات الحشرية وأمراا ال

وةــع يــاتي ذلــك تنفيــالًا لتوجهــات الدولــة نحــو الت

فــــي زراعــــة الصــــوب الزراعيــــة لتــــامين احتياجــــات 

الســـــوز المحليـــــة مـــــن الخضـــــراوات، وةـــــرورة 

اقتحـــام حـــالا النـــوص الحـــديث مـــن الزراعـــةي لتـــوفير 

مـ  السلع والحاصالت الزراعية، وتـوفير فـرم ع

.مباشرة

قلعتة الزرا تة.. م افظتة الدقهليتة

الم مية في مصر
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فــي إطــار مــا يحققــه المشــروص القــومي لـــتوصي 

 دمة الزاز الطبيعي للمناز  من أحداف  دميـة،

ى واقتصـــادية، وتنمويـــة تعــــود كلهـــا بـــالنفع علــــ

المـــواطن وتخفـــو العـــ ء عـــن كاحـــ  الموازنـــة 

م العامـة للدولـة، مــن  ـال  التوةــع فـي اةــتخدا

الزــــــاز الطبيعــــــي وإحاللــــــه كبــــــدي  للمنتجــــــات 

ــة الســاالة و اصــة أةــطوانات البو تاجــاز البترولي

ي المدعومة، تعم  الدولة جاحدة على التوةأع ف

.توصي  الزاز الطبيعي للمناز 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــه االنتهــاء مــن توصـــي 

ــو وحــدة ةــكنية 383.2الزــاز الطبيعــي لعــدد  أل

مقابـــ  2020بمحافظـــة الدقهليـــة بنهايـــة عـــام 

.  2014ألو وحدة ةكنية عام 156.9

اةــــــــتمرارًا لتلــــــــك الجهــــــــود المبالولــــــــة، فقــــــــد 

ى    اةـــتهدفا الدولـــة توصـــي  الزـــاز الطبيعـــي إلـــ

ــــ 80 ـــدة ب ـــة عـــام 14منطقـــة جدي محافظـــة بنهاي

، الحواوشـــــة)، ومـــــن بينهـــــا منـــــاط  2021/2020

ـــك، قرمـــو شـــرنقا الســـنبالوين،  ، البهـــو فري

(.  البهو، منشاة البدوي

كمــا شــهدت المحافظــة العديــد مــن مشــروعات 

:البنية التحتية، ومنها

–أبــو ماةــي -مشــروص  طــو  الزــاز نــورس ▪

مليـــون قـــدم 700الجميـــ ، ويهـــدف إلـــى نقـــ  

مليـــون 300مكعـــ  مـــن الزـــاز يوميًّـــا بتكلفـــة 

األو  مــــن حقــــ  : دوالر، عبــــر  طــــين جديــــدين

ــــابو  نــــورس إلــــى محطــــة معالجــــة الزــــازات ب

ةـي ماةي، وال اني من المحطة البرية بابو ما

تـته إلى المحطـة البريـة بالجميـ  ببورةـعيدي ل

معالجــة الزــاز فــي محطــة الجميــ   ــه ةــخه 

.في الشبكة القومية للزازات الطبيعية

فينوةــا، وقــد تــه إنشــاط  – ــط جــاز جمصــة ▪

، بهدف تزاليـة محطـة كهربـاء 2015في أكتوبر 

بــاء جـرب دميـا  بالزــاز الطبيعـي لتوليـد الكهر

ء الالزمة للمصانع والمنـاز ، عـن طريـ  إنشـا

كيلومترًا، 34فينوةا بطو  – ط جاز جمصة 

.مليون جنيه397وبتكلفة 

البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترول والثتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو 

المعدنيتتتتتتتتتة

"
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ا مشروص تنميـة حقـ  جـاز نـورس بمنطقـة دلتـ▪

، ويهـدف إلـى 2018الني ، ته إنشاط  في يوليو 

ــد مــن الزــاز الطبيعــي يعقــدَّ ــا  جدي ر إةــافة إنت

مليــــار قــــدم مكعــــ  جــــاز يوميًّــــا، 1.1بحــــوالي 

ـــــى  ـــــوم 8.6باإلةـــــافة إل ـــــ  فـــــي الي آالف برمي

بئـــــرًا، بتكلفــــــة 15مـــــن  ــــــال  حفـــــر وإنشــــــاء 

.مليون دوالر290

ــــوب جــــرب بلطــــيه بتكلفــــة▪ ــــة حقــــو  جن تنمي

.مليون دوالر363اةت مارية حوالي 

مـ  مبادرة تحوي  وإحال  المركبات للع"في إطار 

، 2021التي ته إطالقهـا فـي ينـاير" بالزاز الطبيعي

تـي والتي تععد من المبادرات القوميـة الطموحـة ال

وى تتكامـــ  مـــع اةـــتراتيجية الدولـــة لرفـــع مســـت

معيشـــة المـــواطنين وتقـــديه أفضـــ  الخـــدمات 

ا  لهه، فضلًا عن دعه الصناعة الوطنية في مجـ

ر السيارات، وتعظـيه االةـتفادة مـن  ـروات مصـ

رًا، الطبيعيــة واكتشـــافات الزــاز التـــي تمــا مـــل 

حـــالا باإلةـــافة إلـــى أنهـــا تـــدعه توجأهـــات الدولـــة

و ططهــــا الةــــتخدام الزــــاز كوقــــود بــــدي  عــــن 

.يةالسوالر والبنزين، بما يحق  عوااد اقتصاد

علـــــى إ ـــــر الجهـــــود ةـــــالفة الـــــالكر، ارتفـــــع عـــــدد 

ى الســيارات المحولــة للعمــ  بالزــاز الطبيعــي إلــ

مقابـــــــــــــ  2020ألـــــــــــــو ةـــــــــــــيارة عـــــــــــــام 17.5

.2014ألو ةيارة عام 11.1

11.1

17.5

2014 2020

(ألف سيارة)

.وزارة البترو  وال روة المعدنية: المصدر

ات المحولة للعمل بالناز  عدد السيار
2020و2014الطبيعي خالل عامي 
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ــى 110الكشــو عــن  ــة يعــود تاريخهــا إل مقــابر أ ري

ــــال  مراحــــ  حضــــرية مختلفــــة بمنطقــــة كــــوم   

ـــة فـــي أبريـــ   ، 2021الخلجـــان بمحافظـــة الدقهلي

ــــ ــــة وأ ري ة ويععــــدأ حــــالا االكتشــــاف إةــــافة تاريخي

مقبـرة تعـود لمرحلـة 68مهمة للموقـعي فهنـا  

مقـابر مـن عصـر نقَّـادة 5حضارة مصر السفلى، و

.الهكسوسمقبرة من عصر 37و،ال الث

واةـــــتمرارًا لجهـــــود الدولـــــة فـــــي دعـــــه القطـــــاص 

ا  الســياحي، بــدأ المجلــه األعلــى لأ ــار فــي أعمــ

مشــــروص درء الخطــــورة عــــن نــــاووس تــــ  الربــــع 

ـــة فـــي ةـــبتمبر  ، نتيجـــة 2021بمحافظـــة الدقهلي

.عدم اةتقرار وعدم اتزان حالته اإلنشااية

ــى عصــر الملــك أحمــه  ــاووس إل ويرجــع حــالا الن

ن، ال ـاني مــن ملــو  األةـرة السادةــة والعشــري

ـــود  " شـــو"وكـــان يعســـتخدم لوةـــع تم ـــا  للمعب

.بمنطقة ت  الربع بالمحافظة

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتياحة وا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتار
"
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ــــاط   ــــة بتطــــوير المن وفــــي ةــــوء احتمــــام الدول

الســــياحية، تــــه االنتهــــاء مــــن وةــــع اللمســــات 

األ يــــــرة بالمرحلــــــة األولـــــــى لكــــــورني  مدينـــــــة 

كيلـومترات  ــال  4.2المنصـورة الجديـدة، بطــو  

ـــــــــرة  ـــــــــاير )الفت ، ويضـــــــــه (2019مـــــــــايو -2018ين

قاعد، ، مبرجوالت، كافتيرياتممشى، )الكورني  

، حارة دراجات، مالعـ ، منـاط  للقـراءة واإلنترنـا

(.مناط  ألعاب لألطفا 

ى، وقـــد تـــه تنفيـــال الكـــورني  علـــى أعلـــى مســـتو

ى ةـاح  ليكون متنفسًّا ومتنزحًّـا للمـواطنين علـ

البحــــــر المتوةــــــط، ويمتــــــد الكــــــورني  بطــــــو            

اعتبار كيلومترًا، ويته تنفيال  على عدة مراح ، ب15

ـــــــدة"مدينـــــــة  ـــــــدلتا " المنصـــــــورة الجدي نافـــــــالة ال

.السياحية

وفــي إطــار جهــود المحافظــة للنهــوا بالقطــاص 

، 2020الســياحي بهــا، قامــا المحافظــة فــي ينــاير 

باالجتمــــــاص مـــــــع الهيئـــــــة اإلقليميـــــــة لتنشـــــــيط 

الســـــياحة  بالمحافظـــــة لحصـــــر كافـــــة األمـــــاكن 

والمعــــــــاله الســــــــياحية بالمحافظــــــــة وتحديــــــــد 

طـة االحتياجات الالزمـة لوةـع الدقهليـة علـى  ري

.مصر السياحية

ر حيــث تععــدأ مدينــة المنصــورة حــي عاصــمة مصــ

ـــى ةـــعي المحافظـــة نحـــو ـــة، باإلةـــافة إل الطبي

  تنشـــــيط الســـــياحة العالجيـــــة لكـــــي تدســـــتقط

ن المواطنين من المحافظات المجاورة، فضلًّا ع

ت إنشـــاء فنـــادز ةـــياحية  لتقـــديه كافـــة الخـــدما

من إقامة وتقـديه األطعمـة والمشـروبات للـزوار

.والسااحين

ط وقــد طالــ   أعضــاء الهيئــة اإلقليميــة لتنشــي

الســــــــــــياحة بالدقهليــــــــــــة بعــــــــــــرا دراةـــــــــــــة  

لفـة بالمشروعات السياحية المقرر إنشاطحا، وتك

ــد المــادي كــ  مشــروص، وترتيــ  األولويــات والعاا

ـــــى  ـــــك المشـــــروعات عل ـــــوي مـــــن وراء تل والمعن

.المواطنين
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.وتعزيز المواقنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

5.5

تكلفـــة مشـــروعات تطـــوير المحـــاكه والشـــهر 

.العقاري بالمحافظة

108.6
ا عـــــدد الكنـــــااه والمبـــــاني التـــــي تـــــه تقنينهـــــ

.2021بالمحافظة حتى أبري  

38

مشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروًعا72

ـــــــــــــــالحا بقطـــــــــــــــاص الشـــــــــــــــباب  ـــــــــــــــه تنفي ت

لزــا والرياةــة بالمحافظــة  بتكلفــة إجماليــة ب

.مليون جنيه52.1

541.2

" جمعيتــــــي"إجمــــــالي عــــــدد منافــــــال مشــــــروص 

.2018بالمحافظة في أجسطه 

344

طلخـــا تكلفـــة المنطقـــة التجاريـــة اللوجســـتية ب

.2019بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد 

إجمـــالي مـــا تـــه صـــرفه لمســـتفيدي برنـــامجي

.2020/2019تكاف  وكرامة بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددد 

ماليدددددددددددددددددين

جنيددددددددددددددددددددددد 

منفدددددددددددددددددددًأا

كنيسددددددددددددددددددددددددددددددددددة

ومبنددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
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ة فـي محافظـة الدقهليــة، حصدـد العبـو المحافظــ

، "ودوالجــ"مراكــز متقدِّمــة فــي البطولــة العربيــة لـــ 

.2021وذلك  ال  شهر ةبتمبر 

ة منــال يـاتي ذلـك التقــدأم تتويجًـا لجهــود المحافظـ

فــــي تنميــــة مهــــارات الشــــباب علــــى 2014عــــام 

في الصعيد الرياةي، وتعزيز إمكانات المحافظة

قطـــــاص الشـــــباب والرياةـــــة، مـــــن  ـــــال  تنميـــــة 

زيـد النوادي الرياةية ومراكـز الشـباب وإقامـة الم

جميـع من المنشحت الشبابيةي لكي تشتم  على

الخـــدمات التـــي يحتاجهـــا المواطنـــون، إلـــى جانـــ  

ــة رو  الــوالء ــز دورحــا فــي دعــه القــيه وتنمي تعزي

ا، للـــوطن مـــن  ـــال  النهـــوا بالشـــباب رياةـــيًّ

.باتهواجتماعيًّا، و قافيًّا وإبراز دور  في أداء واج

ي في السياز ذاته، شهدت محافظة الدقهلية ف

تنفيــال عــدد ( 2021ةــبتمبر -2014يونيــو )الفتــرة 

ك مشروعًا في قطاص الشـباب والرياةـة، وذلـ72

مليون جنيه، حالا وقـد 52.1بتكلفة إجمالية بلزا 

ة انقسما مشروعات  دمات الشـباب والرياةـ

مـن في المحافظـة بـين اإلنشـاء والتطـوير لعـددد

أهتتتتم مراكــــز الشــــباب والنــــوادي، حيــــث تم لــــا 

:فيمشرو ات التطوير 

، 2021في يونيـو " المطرية"إحال  وتجديد نادي ▪

.ألو جنيه348بتكلفة 

فــي " أجــا"إحــال  وتجديــد المقــر اإلداري لنــادي ▪

. ألو جنيه300، بتكلفة تعقَّدر بنحو 2019يونيو 

ركــز التــابع لم" ميــا مـزا "افتتـا  مركــز شـباب ▪

بعــــد انتهــــاء 2019فــــي مــــارس " المنصــــورة"

أعمــــا  اإلحــــال  والتجديــــد، حيــــث تــــه إنشــــاء 

ملعـــ  كـــرة قـــدم جديـــد، وقـــد بلزـــا التكلفـــة 

.  مليون جنيه1.5الكلية للمشروص حوالي 

و فــي يونيــ" الخمســة"اةــتكما  مركــز شــباب ▪

.، بتكلفة بلزا نحو مليون جنيه2018

ي فـ" ميـا أبـو الحـار "اةتكما  مركز شـباب ▪

.ألو جنيه182بتكلفة بلزا 2014يونيو 

ر ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبا 

والرياضتتتتتتتة

"
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ــــز ▪ ــــة، بمرك ــــة الخياري تطــــوير مركــــز شــــباب قري

، تحا شـعار 2018ومدينة المنصورة في مايو 

وتم لــــا أعمــــا  " ال للمخــــدرات-ال لترحــــاب "

ـــــــال ملعـــــــ  كـــــــرة قـــــــدم  التطـــــــوير فـــــــي تنفي

روص ةــــباعي، وبلزــــا التكلفــــة الكليــــة للمشــــ

.مليون جنيه1.5

ــر اةــتكما  مركــز شــباب إصــال  الزــيط الكب▪ ي

، بتكلفــة 2015التــابع لمركــز بلقــاس فــي يونيــو 

.ألو جنيه216

 لتتتتت  صتتتتتعيد مشتتتتترو ات ا نشتتتتتا  فتتتتتي أمـــــا 

:، فقد تم لا أحمها في ا تيالم افظة

و مقــر مركــز شــباب مدينــة الجماليــة فــي يونيــ▪

.ألو جنيه558، بتكلفة 2017

ا فـي مقر مركز شباب ةنبخا التابع لمركز أجـ▪

.ألو جنيه658بتكلفة 2016يونيو 

نــــــاد  اجتمــــــاعي دا ــــــ  نــــــادي بلقــــــاس فـــــــي ▪

.مليون جنيه1.3، بتكلفة 2019يونيو 

التـــــابع لمركـــــز الجواديـــــةمقـــــر مركـــــز شـــــباب ▪

.  ألو جنيه638بلقاس بتكلفة 

ونيـو فـي يشنشـاصالة أنشطة بمركز شـباب ▪

.  ألو جنيه590بتكلفة 2014

ج  مركز شباب ومالع  بقرية أبو ماةي بمو▪

، 2016لســــنة 1728قــــرار راــــيه الــــوزراء رقــــه 

بشــــان تخصــــي   ــــال  قطــــع أراا  ملــــك 

" حــوا الرمــا "بـــ ( 1)الدولــة ةــمن القطعــة 

ـــث  ـــو ماةـــي -قســـه  ال ـــة أب مركـــز -زمـــام قري

بلقاس، إلقامة مشروعات عامـة بالمحافظـة

مـن بينهـا مركـز شـباب ومالعـ  علـى مســاحة

.آالف متر مربع7نحو 

ية بموج  تلك الجهود، ارتفع عدد األندية الرياةـ

مقارنـة 2020ناديًا رياةيًّا عام 47بالمحافظة إلى 

،كمــــا بلــــ  عــــدد مراكــــز 2014ناديًــــا عــــام 44بنحــــو 

.2020مركزًا عام 430الشباب نحو 
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سـيد تلك المبادرة التي أطلقها ال"... حياة كريمة"

ي بهــدف تقــديه 2019راــيه الجمهوريــة فــي عــام 

حزمـــة متكاملـــة مـــن الخـــدمات، تتضـــمن جوانـــ د 

مختلفــــــة صــــــحية واجتماعيــــــة ومعيشــــــية، مــــــا 

قـديه يتطل  مشاركة الجهـات المختلفـة بعزيـة ت

وى أفض  الخدمات للمواطنين، وتحسـين مسـت

ـــــر تهميشًـــــ ـــــات المجتمعيـــــة األك  ـــــاة للفئ ا الحي

ى واحتياجًــــا علــــى مســــتوى الدولــــة، باإلةــــافة إلــــ

دَّمـة االرتقاء بمستوى الخـدمات األةاةـية المق

. بالفع ، و اصةً في القرى

حالا، وقد اةـتهدفا المبـادرة كبـار السـن، وذوي

الهمــه، واأليتــام، واألطفــا ، والنســاء المعــيالت

وفـي. والمطلقات، والشـباب القـادر علـى العمـ 

، إطـــار ذلـــك تقـــوم المبـــادرة بتـــوفير ةـــكن كـــريه

تحتيـة، وتقديه الخدمات الطبية، وتطوير البنيـة ال

علــى فضــلًا عــن تــوفير الخــدمات التعليميــة علــى أ

ات مستوى، وتمكين الراجبين في إقامة مشـروع

.متوةطة وصزيرة ومتناحية الصزر

اتصــالًا، تقــوم المبــادرة علــى حزمــة مــن المبــادي

يلة تفضـي الرايسة، التي تععدأ بم ابة مرتكزات أص

ين إلى تنفيال أحدافها على النحو األفضـ ، ومـن بـ

ة تلــــك المبــــادي يــــاتي تعزيــــز الحمايــــة االجتماعيــــ

ــــد علــــى معــــاي ــــات األك ــــر احتياجًــــا، والتاكي ير للفئ

النزاحــــــة فــــــي تقــــــديه الخــــــدمات لمعســــــتحقيها، 

ـــــــين مســـــــتويات اتخـــــــاذ  ـــــــ  المســـــــافة ب وتقري

.القرار المختلفة

قــــــد " حيــــــاة كريمــــــة"وجــــــدير بالــــــالكر أن مبــــــادرة 

اةــــــتهدفا تطــــــوير قريــــــة أوالد صــــــبور بمركــــــز 

المطريـــة، ةـــمن المرحلـــة األولـــى مـــن المبـــادرة، 

كمـــــا تــــــاتي محافظــــــة الدقهليـــــة فــــــي مقدمــــــة 

ــة ال انيــة مــ ن المحافظــات التــي شــملتها المرحل

، تــها االنتهــاء 2021المبــادرة، وبحلــو  شــهر يونيــو 

مـــن عـــدة مشـــروعات بقطـــاص ميـــا  الشـــرب فـــي 

: مركـــــز شـــــربين بالمحافظـــــةي وذلـــــك فـــــي قـــــرى

محلـــــة أنجـــــاز، والحصـــــ ، والترعـــــة الجديـــــدة 

.التابعة للمركز

التضتتتتتتتتتتتامن اال تمتتتتتتتتتتتا ي
"
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أمــا علــى صــعيد البــرامج التــي تنــدر  تحــا حــدف

ظــات تعزيــز التضــامعن االجتمــاعي فــي شــتَّى محاف

جمهوريــــة مصــــر العربيــــة، فيععــــدأ أبرزحــــا برنــــامج

ــــــ  وكرامــــــة" ـــــــالت ".. تكافع وحــــــو برنامـــــــج التحوي

النقديـــــــــة المشروطــــــــة الــــــــالي أطلقـتــــــــه وزارة 

تحــا مظـــلة 2015التضامــن االجتمـاعي فــي عـام 

ميــة تطويــــر شــــبكات األمـــان االجتمــاعيي ذلــك لتن

دف ويسته. رأس الما  البشري لألجيا  القادمة

فـا ، البرنامج األةر الضعيفة، والسيدات، واألط

.وذوي الهمه، والمسنين، والشباب

ــــا" تكافــــ "فــــي ةــــوء ذلــــك، يعقــــدِّم برنــــامج  دعمً

مشـــروطًا لـــد   األةـــر األحـــ  بالرعايـــة، بهـــدف 

ــــــــادة  ــــــــى زي مكافحــــــــة الفقــــــــر، وتشــــــــجيعها عل

ر اةــتهالكها مــن الزــالاء، فضــلًا عــن تحفيــز األةــ

على إبقاء أطفالها في المـدارس وتعزيـز  ـدمات

.الرعاية الصحية المعقدَّمة

إلـــى " كرامـــة"ويهـــدف الشـــ  ا  ـــر مـــن البرنـــامج 

ن فـوز ةـ)حماية المواطنين الفقراء كبار السن 

ــــــا65 ، والمــــــواطنين المصــــــابين بدعاقــــــات (عامً

وأمراا مزمنة تحو  دون العم ، باإلةافة إلـى

األطفــــا  األيتــــام، وتحصــــ  تلــــك الفئــــات علــــى

.معا  شهري

فــي حــالا الصــدد، بلزــا أعــداد المســتفيدين مــن

ألـــــو مســـــتفيد 137.5برنـــــامجي تكافـــــ  وكرامـــــة 

ــــه  ــــال  عــــام 541.2بتكلفــــة بلزــــا  مليــــون جني

2020/2019.

ة تنميـــــة الطفولـــــ"اتصـــــالًا، فـــــي ةـــــياز برنـــــامج 

، التـــــابع لـــــوزارة التضـــــامعن االجتمـــــاعي" المبكـــــرة

والــالي يســتهدف االحتمــام باألطفــا  حتــى ةــن

أعـــوام فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، وتعزيـــز 4

حقـــــــوقهه ومتطلبـــــــاتهه، وقَّعـــــــا محافظـــــــة 

ـــــا 2020الدقهليـــــة فـــــي نـــــوفمبر  ـــــا  ال يًّ بروتوكولً

د لمشروص تطـوير الحضـانات فـي المحافظـة، وقـ

تضـامن ته توقيـع البروتوكـو  م ـن ق بدـ  مديريـة ال

ــــــة الشــــــرعية  ــــــة، والجمعي االجتمــــــاعي بالدقهلي

.  بالمحافظة، وملةسة صناص الحياة مصر
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فضــلًا عمـــا قيـــ ، دأبــا المحافظـــة علـــى إنشـــاء

مراكــــــز الخــــــدمات االجتماعيــــــة وفقًــــــا للنمــــــوذ  

احة الموحَّد لوزارة التضامن االجتمـاعي علـى مسـ

متـــرًا، وذلـــك لتقـــديه الخـــدمات االجتماعيــــة250

ـــا لمعـــايير للجمهـــور بجـــودة وكفـــاءة عاليـــة وفقً

ــــرز الوحــــدات . الجــــودة والحكــــه الرشــــيد ومــــن أب

:والكيانات التي تها إنشاطحا

مجمـــع الخـــدمات بقريـــة منشـــاة صـــبري أبـــو ▪

تــه إنشــاط  بموجــ  قــرار راــيه الــوزراء : علــه

، بشـــــان تخصـــــي  2015لســـــنة 3334رقـــــه 

ي قطعة أرا كاانة بزمـام قريـة منشـاة صـبر

ـــــد بمحافظـــــة -أبـــــو علـــــه  مركـــــز تمـــــي األمدي

اي الدقهليـــة، لصـــال  الوحـــدة المحليـــة نفســـه

.إلقامة مجمع  دمات عليها

تــه :وحــدة الشــلون االجتماعيــة بقريــة البيضــا▪

2251إنشاطحا بموج  قرار رايه الوزراء رقـه 

، بشــــــــان تخصــــــــي  قطعــــــــة 2016لســــــــنة 

مـــي مركـــز ت-أرا كاانـــة بناحيـــة قريـــة البيضـــا 

ة األمديــد بمحافظــة الدقهليــة، لصــال  مديريــ

الشـــلون االجتماعيـــة، إلقامـــة وحـــدة شـــلون 

.اجتماعية عليها

ــه إنشــاط  ▪ ــة المالحــة، ت مجمــع الخــدمات بقري

لســـنة 465بموجـــ  قـــرار راـــيه الـــوزراء رقـــه 

ة ، لتخصي  قطعة أرا بناحية المالح2016

ل  مركز المنصورة بمحافظة الدقهليـة لصـا-

الوحـــدة المحليـــة لمركـــز ومدينـــة المنصــــورةي 

.إلقامة مجمع  دمات عليها

ــــــى أن العمــــــ  بمنظومــــــة  وتجــــــدر اإلشــــــارة إل

الخـــدمات المتكاملـــة واةـــتخرا  البطاقـــات تـــه

.2020بدءًا من مارس 
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ــــــى إنشــــــاء وحــــــدة نشــــــا ▪ حــــــالا باإلةــــــافة إل

، بتكلفــــة 2017االجتماعيــــة بــــددارة نبــــرو  عــــام 

ألـو جنيـه، ووحـدة بسـا  485إجمالية بلزـا 

بتكلفــــة 2017االجتماعيــــة بــــددارة طلخــــا عــــام 

فضــلًا عــن إنشــاء . ألــو جنيــه540بلزــا نحــو 

ـــددارة بلقـــاس عـــام  ـــا االجتماعيـــة ب وحـــدة جالي

.نيهبتكلفة إجمالية بلزا نحو مليون ج2019

ي في إطار مبادرات وزارة التضـامن االجتمـاعي التـ

ئـات تهدف إلى تحقي  الحماية االجتماعية لكـ  ف

المجتمـــــع، جـــــاءت محافظـــــة الدقهليـــــة ةـــــمن 

نـــــا المحافظـــات التـــي تــــه تفعيـــ  مبـــادرة شـبـابـ

م بـيـخـــدم بـلـدنـــا بهــا، وقــد تــه إطــالز المبــادرة عــا

، بهـــــــدف ةـــــــد العجـــــــز الـــــــوظيفي دا ـــــــ  2016

ملةســــات األطفــــا  المحــــرومين مــــن الرعايــــة 

األةــرية، مــن  ــال  معكلفــي الخدمــة العامــة فــي

فعيـ  التخصصات االجتماعية، والنفسـية، وتـه ت

محافظــــــات، وحــــــي 7المبــــــادرة علــــــى مســــــتوى 

–ر األقصــــ–الدقهليتتتة–الزربيـــة -اإلةـــكندرية )

(.القليوبية–الجيزة –القاحرة 

ــة ةــمن جهــود  كمــا شــاركا محافظــة الدقهلي

وزارة التضــامن االجتمــاعي فــي مواجهــة فيــروس

مــن  ــال  إطــالز ( 19-كوفيــد)كورونــا المســتجد 

يـة لـدعه األطقـه الطب" شـكرًا مـ  كفايـة"حملة 

  بمستشــفيات العــز  بالمحافظــة، م لمــا حــد

فـــي مستشـــفيات العـــز  بمحافظـــات القـــاحرة، 

ية، اإلةــــكندرية، الزربيــــة، المنوفيــــة، اإلةــــماعيل

.وجيرحا... جنوب ةيناء، الفيوم

ـــات  ـــى الجهـــود المتميـــزة للجمعي حـــالا إةـــافة إل

ليـة األحلية وملةسات المجتمع المدني بالدقه

لــدعه ومســاندة الفئــات المســتحقة، وذلــك فــي

ان إطــار توجيهــات الدولــة باالحتمــام ببنــاء اإلنســ

ومراعـــــــاة الجوانـــــــ  اإلنســـــــانية، واالجتماعيـــــــة، 

وتقـــديه كافـــة أوجـــه الـــدعه والمســـاندة لألةـــر 

.دالمستحقة لمواجهة فيروس كورونا المستج
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التمتتتتتتتتتتتتتتتتوين والتجتتتتتتتتتتتتتتتتار  

الداخلية

"

ـــــــد مـــــــن  ـــــــة العدي شـــــــهدت محافظـــــــة الدقهلي

المشــــــروعات لتحســــــين الخــــــدمات التموينيــــــة 

وينيـــة المعقدَّمـــة للمـــواطنين وتـــوفير الســـلع التم

عات باحســن جــودة، وقــد تــهَّ تنفيــال تلــك المشــرو

، 2020حتـى عـام 2014في الفترة الزمنيـة مـن عـام 

:ومن أبرزحا

عدأ يع: مشروعات جمعيتي بمحافظة الدقهلية▪

ن بم ابـــة بروتوكـــو  تعـــاوع" جمعيتـــي"مشـــروص 

لـــة بـــين وزارة التمـــوين والتجـــارة الدا ليـــة معم َّ

ة فــــي الشــــركة القابضــــة للصــــناعات الزالاايــــ

والشـــــــركات التابعـــــــة لهـــــــا، وجهـــــــاز تنميـــــــة 

ية المشروعات المتوةطة والصزيرة ومتناح

منفـالًا، وقــد 344بدجمـالي عــدد منافـال "الصـزر 

ــهَّ تنفيــال تلــك المشــروعات بالمحافظــة فــي ت

.2018أجسطه 

إنشــــاء مراكــــز الخدمــــة التموينيــــة بمحافظــــة ▪

.2020الدقهلية في مايو 
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ـــ   وتتم ـــ  أحـــداف إنشـــاء تلـــك المراكـــز، التـــي بل

ــــزًا، فــــي تقــــديه وتســــهي  كافــــة 22عــــددحا  مرك

الخــــدمات التموينيــــة للمــــواطنين، ليصــــ  عــــدد 

ماليـــين مـــواطن مـــن حـــالا 4.7المســـتفيدين إلـــى 

روص المشــروص، وقــد بلزــا التكلفــة الكليــة للمشــ

.  مليون جنيه27.5حوالي 

بجانـــــ  تلـــــك الجهـــــود، قامـــــا الدولـــــة بدنشـــــاء 

ر راـيه وفقًا لقرا" المنطقة التجارية اللوجستية"

ــوزراء رقــه  ، والخــام بدقامــة 2020لســنة 1975ال

افظــة المنطقــة التجاريــة اللوجســتية بطلخــا بمح

ة الدقهليـــة لصـــال  جهـــاز تنميـــة التجـــارة الدا ليـــ

.التابع لوزارة التموين والتجارة الدا لية

2019وقد ته وةـع حجـر أةـاس المشـروص عـام 

مليارات جنيه، ويـاتي المشـروص ةـمن5.5بتكلفة 

إنشـــــــاء منـــــــاط  لوجســـــــتية فـــــــي محافظـــــــات 

الجمهوريـــةي مـــن أجـــ  تـــوفير الخـــدمات الرايســـة 

.للمواطنين وتطوير قطاص التجارة الدا لية

" مـرميـا ج"و" شـربين"أيضًا ته إنشـاء صـومعتي 

، وذلـك 2018بمحافظة الدقهلية، فـي نهايـة عـام 

ة ألو طن، وبتكلفة إجماليـ120بقدرة اةتيعابية 

.ماليين جنيه307.8بلزا 

وقـــد اةـــتهدف إنشـــاء الصـــوامع الحفـــاظ علـــى 

ى المخزون االةتراتيجي من القمـ ، والوصـو  إلـ

اظ أقــ  نســبة فاقــد ممكنــة، باإلةــافة إلــى احتفــ

صو  البالد برصيد اةتراتيجي آمن من ذلك المح

.االةتراتيجي، ال يتعرا لعوام  التلو

ة حــالا باإلةــافة إلــى تطــوير ورفــع كفــاءة صــومع

و ألو طـن بتكلفـة بلزـا نحـ30ةعة " بني عبيد"

" المنصــورة"ماليــين جنيــه، وتطــوير صــومعة 3.4

.مليون جنيه2.8ألو طن بتكلفة 20ةعة 
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فـــــي ةـــــوء حـــــرم الدولـــــة علـــــى إرةـــــاء األمـــــن 

ا والعدالــة بجميــع محافظــات الجمهوريــة، تنفيــالً

ة لتطوير منظومة العدالة، فقد شهدت محافظ

ـــال نحـــو  ـــة تنفي ـــرة 11الدقهلي مشـــروعًا  ـــال  الفت

، بدجمــــــــــــــالي تكلفــــــــــــــة بلزــــــــــــــا(2014-2021)

ا ماليين جنيه، حيث تنوعا المشـروعات مـ108.6

بـــــين تطـــــوير ورفـــــع كفـــــاءة المحـــــاكه والشـــــهر 

العقاري، وإنشاء محاكه جديـدة، ويمكـن التطـرز

:لتلك المشروعات على النحو التالي

تجهيـــــز مقـــــر الشـــــهر العقـــــاري بالمنصـــــورة، ▪

.ألو جنيه200بتكلفة بلزا نحو 

تــــرميه وتطــــوير مجمــــع محــــاكه ميــــا جمــــر، ▪

.ماليين جنيه6.6بتكلفة بلزا نحو 

ــة، بتكل▪ ــة الجزاي فــة رفــع كفــاءة محكمــة المنزل

.مليون جنيه1.5بلزا نحو 

فــة إنشــاء محكمــة تمــي األمديــد الجزايــة، بتكل▪

.ماليين جنيه7.8بلزا نحو 

رفــــــع كفــــــاءة محكمــــــة جنــــــوب المنصــــــورة ▪

.ألو جنيه600االبتدااية، بتكلفة بلزا نحو 

ــة، بتك▪ لفــة رفــع كفــاءة محكمــة شــربين الجزاي

.مليون جنيه2.4بلزا نحو 

رفــــــع كفــــــاءة محكمــــــة شــــــما  المنصــــــورة ▪

.ماليين جنيه6.4االبتدااية، بتكلفة بلزا نحو 

لزـا جار  إنشاء مجمع محاكه نبرو ، بتكلفة ب▪

.مليون جنيه43.1نحو 

تــــرميه ورفــــع كفــــاءة محكمــــة أجــــا الجزايــــة، ▪

.ماليين جنيه3.7بتكلفة بلزا نحو 

ة إنشــــاء محكمــــة بنــــي عبيــــد الجزايــــة، بتكلفــــ▪

.مليون جنيه36بلزا نحو 

ــــة، ▪ ــــة النصــــر الجزاي رفــــع كفــــاءة محكمــــة مني

.ألو جنيه400بتكلفة بلزا نحو 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن والعدالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
"
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وعلـــى أ ـــر تلـــك الجهـــود، فقـــد بلـــ  إجمـــالي عـــدد 

محكمـــة 25المحـــاكه بمحافظـــة الدقهليـــة نحـــو 

، كما بل  عدد أقسـام ومراكـز الشـرطة 2020عام 

مركزًا وقسمًا، وعـدد نقـا  اإلطفـاء نحـو24نحو 

.نقطة في نفه العام42

ــــى  ــــى أن تطــــوير المحــــاكه عل وتجــــدر اإلشــــارة إل

ـــــته مـــــن  ـــــال  قطـــــاص  ـــــة ي مســـــتوى الجمهوري

ــــوزارة العــــد   ــــابع ل ــــة المحــــاكه الت صــــندوز أبني

 ـ  إلحدا  طفـرة إنشـااية فـي دور العدالـة، وتتم

ــــــة فــــــي ــــــدة : الخطــــــة الرباعي ــــــاء محــــــاكه جدي بن

تــي الةــتقبا  المــواطنين، وتــرميه دور العدالــة ال

كــة، شعــيدت منــال عقــود طويلــة حتــى ال تبــدو متهال

وتطـــــوير وإعـــــادة بنـــــاء المقـــــار التـــــي تعرةـــــا 

ــــي 2011للتخريــــ  والحــــرز عــــام  ، والتطــــوير التقن

.لتوفير الوقا على المتقاةين

42 25

وزارة العد : المصدر*  

24
 جمدددالي عددددد المحددداكم 

2020عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام 

قسدددددددًما ومركدددددددًزامحكمدددددددددددددددددددددددددة

عدد أقسام ومراكز الشرقة 

2020بالمحاف دددددددددة  عدددددددددام 

عدددددددد نقددددددا  اإلقفدددددداء 

2020عدددام بالمحاف دددة 

نقطدددددددددددددددددددددددددددددة
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فــــي إطــــار احتمــــام الدولــــة بدنشــــاء دور العبــــادة 

قــد وتعزيــز قــيه ومبــادي التســامع  والتعــايع ي ف

بنـاء ( 2020ةبتمبر -2014يونيو )ته  ال  الفترة 

مســـجدًا بمحافظـــة الدقهليـــة، بدجمـــالي 58نحـــو 

: مليون جنيه، ومنها98.7تكلفة بلزا نحو 

وين، الســنبال–المسـجد الكبيـر بمنشـاة حـال  ▪

.مليون جنيه1.3بتكلفة بلزا نحو 

ــــا إشــــنا ▪ أجــــا، -مســــجد الراعــــي الصــــزير مي

.بتكلفة بلزا نحو مليون جنيه

فــة أجــا، بتكل-مسـجد النــور بميــا أبــو الحســن ▪

.مليون جنيه2بلزا نحو 

ــــة، بتكلفــــة-مســــجد الشــــيي يعقــــوب ▪ المنزل

.مليون جنيه1.6بلزا نحو 

فـة طلخـا، بتكل-بـدميرةمسجد الشـيي بهـرام ▪

.مليون جنيه1.1بلزا نحو 

و مســـجد عااشـــة الـــريه، بتكلفـــة بلزـــا نحـــ▪

.مليون جنيه1.3

التستتتتتتتتتتام  والتعتتتتتتتتتتاي  

الديني

"
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حـو بلقـاس، بتكلفـة ن-جمصـةمسجد الهدى ▪

.مليون جنيه1.6

كلفة ميا جمر، بت–مسجد النصر بكفر النصر ▪

.مليون جنيه2.3نحو 

ـــة ▪ ـــة طـــراد بالمحمودي دكـــرنه، –مســـجد عزب

.مليون جنيه1.2بتكلفة نحو 

ــــاليمســــجد ▪ ــــة، بتكلفــــة نحــــ-البرمب والجمالي

.مليون جنيه1.1

ـــــا ▪ ، ةلســـــي مســـــجد ةـــــيدى مجاحـــــد، مي

.مليون جنيه2.9بتكلفة نحو 

ـــ▪ ـــابع لمديري ة مســـجد القصـــابية الصـــزرى الت

.مليون جنيه1.9أوقاف شربين، بتكلفة نحو 

نحـو مسجد عزبة نزحة بمركـز المنزلـة، بتكلفـة▪

.ماليين جنيه3

ة منيـــة النصـــر، بتكلفـــبرمبـــا 7مســـجد عزبـــة ▪

.مليون جنيه2.7نحو 

تجــدر اإلشـــارة إلــى أن عـــدد المســاجد الحكوميـــة 

ـــــ  نحـــــو ـــــة بل ـــــة فـــــي محافظـــــة الدقهلي واألحلي

عـــــدد بينمـــــا بلـــــ  ، 2020عـــــام آالف مســـــجد 6.8

كنيســـة 39واألديـــرة بالمحافظـــة نحـــو الكنـــااه 

.2019وديرًا عام 

ة وعلى الصعيد ذاتـه، أصـدرت محافظـة الدقهليـ

متـر 1200أو  تر ي  لبناء كنيسة على مساحة 

ـــو  ـــع فـــي يولي القـــديه "، وحـــي كنيســـة 2021مرب

ينـــة لألقبـــا  األر ـــوذكه بمد" ماريوحنـــا الحبيـــ 

تــي يــته المنصــورة، وتععــدأ تلــك الكنيســة األولــى ال

، إصــــدار تــــر ي  ببنااهــــا فــــي تــــاريي المحافظــــة

ة و الــــث كنيســــة فــــي تــــاريي مصــــر بعــــد كنيســــ

".العاصمة اإلدارية"

عــدد واةــتكمالًا لمــا ةــب ، تــه توفيـــــــ  أوةـــــاص

لـك كنيسة ومبنى في محافظـة الدقهليـة، وذ38

.2021حتى أبري  



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
ةالدمددكددددددددداندديدددددددددددد

04



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية قفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

تكلفــــة تنفيــــال مشـــــروعات تطــــوير المنـــــاط 

.ةالعشوااية جير المخططة بنطاز المحافظ

373

1.4

وحـــــدة إةـــــكان اجتمـــــاعي 3048تنفيـــــال عـــــدد 

.2019عام بجمصة

485

مــــن وحــــدات اإلةــــكان االجتمــــاعي المنفــــالة 

.2020بالمحافظة حتى عام 

53.4

ـــ  ع ـــن وتاحيـــ ـــة لتبطيــ ـــة اإلجماليــــ ـــدد التكلفـ ـــ

(.2021-2014)ترعة بالمحافظة في الفترة 24

مـــراس  علـــى نهـــر النيـــ  6تكلفـــة إنشـــاء عـــدد 

.لألتوبيه النهري بالمحافظة

35.7

مليدددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 

ألدددددددددددددددددددددددددف 

مسددددددددددتفيد

مليدددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 

مليددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددد 

97.8
ــــة المنــــاط  الســــاحلية  تكلفــــة مشــــروص حماي

.2021عام جمصةبمدينة 

مليددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 
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مدينــة ذكيــة علــى"... المنصــورة الجديــدة"مدينــة 

ـــ  ـــدأ إحـــدى مـــدن الجي ـــي تععد ـــة، والت أرا الدقهلي

يه الرابـع الالكيـة، والتــي أعنشـئا بموجــ  قـرار راــ

ــــــــة رقــــــــه  بدعــــــــادة : 2019لســــــــنة 551الجمهوري

آالف فـــدان مـــن األراةـــي 7.2تخصــي  مســـاحة 

ة المملوكــة للدولــة ملكيــة  اصــة ناحيــة محافظــ

الدقهليـــة لصـــال  حيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة

الجديدةي الةتخدامها في إقامة مجتمع عمرانـي

(.  مدينة المنصورة الجديدة)جديد 

و  تــه تدشــين مدينــة المنصــورة الجديــدة فــي األ

، وتطـ  المدينـة علـى البحـر 2018من مـارس عـام 

ـــــــيض المتوةـــــــط، وتتوةـــــــط محافظـــــــات  األب

. الدقهلية، وكفر الشيي، ودميا 

ساحة وتعنفال المدينة على أربع مراح ، كما تبل  م

. ألو فدان2.1المرحلة األولى منها حوالي 

ا  تتتتتتكا  والمجتمعتتتتتتات 

العمرانية

"
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يًّـــا تععدــدأ مدينـــة المنصـــورة الجديـــدة مشـــروص قوم

ــدة ــا، حيــث تضــه جامعــة المنصــورة الجدي عمالقً

ـــع جامعـــات  ـــي تععـــدن واحـــدة مـــن أرب ـــة، والت الدولي

ــا ويســتو ع  عصــرية، التعامــ  فيهــا يكــون رقميًّ

آالف 4.7كــ  التقنيــات الحدي ــة، وجــار تنفيــال نحــو 

عمـــــارة بمشـــــروص 196وحـــــدة ةـــــكنية بدجمـــــالى 

ــــة" ةــــكن مصــــر" ، لتةــــكان المتوةــــط بالمدين

%.90وبلزا نسبة اإلنجاز 

ــــــــالتطرز لمشــــــــروص اإلةــــــــكان االجتمــــــــاعي  وب

بالدقهليــــــة، فقــــــد بلــــــ  إجمــــــالي عــــــدد وحــــــدات 

حافظـة اإلةكان االجتماعي التي ته تنفيـالحا بالم

ألــو 53.4ألــو وحــدة ةــكنية بدجمــالي عــدد 13.4

مليــــــــار جنيــــــــه 3مســــــــتفيد، بتكلفــــــــة تجــــــــاوزت 

:، وأبرزحا2020بالمحافظة حتى نهاية عام 

-وحــدة إةــكان اجتمــاعي ببلقــاس 476تنفيــال ▪

فـــةالمنزلـــة، بتكل-المطريـــة -بنـــي عبيـــد -أجـــا 

.2016مليون جنيه وته االنتهاء منها عام 68

ـــة، 40تنفيـــال ▪ وحـــدة إةـــكان اجتمـــاعي بالمنزل

ي ماليين جنيه وته االنتهاء منها ف8.5بتكلفة 

.2016ةبتمبر عام 

وحـــدة إةـــكان اجتمـــاعي بالمنزلـــة، 120تنفيـــال ▪

ي مليون جنيه وتـه االنتهـاء منهـا فـ25بتكلفة 

.2019مارس عام 

، بنبـــــرو وحـــــدة إةـــــكان اجتمـــــاعي 96تنفيـــــال ▪

ي مليون جنيه وته االنتهـاء منهـا فـ20بتكلفة 

.2019يونيو عام 

وحـــــدة إةـــــكان اجتمـــــاعي 3048تنفيـــــال عـــــدد ▪

ء مليون جنيه، ته االنتها485بجمصة، بتكلفة 

.2019منها في 
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ـــــال المشـــــروص القـــــومي لتطـــــوير  فـــــي إطـــــار تنفي

ة المنــاط  العشــوااية، شــهدت مصــر فــي الفتــر

ــــاط  العشــــوااية،  األ يــــرة طفــــرة شــــاملة للمن

ةـــــــمن  طـــــــط الدولـــــــة للتنميـــــــة العمرانيــــــــة 

ة ومســاعيها المســتمرة لتحقيــ  أحــداف التنميــ

. 2030المستدامة ورطية مصر 

شـــهدت محافظـــة الدقهليـــة تنفيـــال مشـــروعات 

ــــر المخططــــة  ــــاط  العشــــوااية جي تطــــوير المن

مليــــون 373بنطــــاز المحافظــــة بتكلفــــة قــــدرحا 

تـابع جنيه ممولة من صندوز التنمية الحضـرية ال

لمجلــــــه الــــــوزراء، وتقــــــوم الشــــــركة الوطنيــــــة 

يــال، للمقــاوالت العامــة والتوريــدات باعمــا  التنف

وتــــــدر  المحافظــــــة أحميــــــة تطــــــوير وتحــــــديث 

األةـــواز العشـــوااية بمراكـــز ومـــدن المحافظـــة 

مـــن  ـــال  اةـــتزال  التـــرص والمصـــارف التـــي تـــه

ـــــال أةـــــواز حضـــــارية  ردمهـــــا أو تزطيتهـــــا لتنفي

. عليها

تطتتتتتتتتتتتتوير العشتتتتتتتتتتتتوا يات
"
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  وقد شهدت محافظة الدقهلية تطوير المناط

المنصـــورة، : العشـــوااية فـــي  ـــال  مـــدن، وحـــي

ففــــي نطــــاز حــــي جــــرب . بلقــــاس، والســــنبالوين

المنصــــورة يعجــــرىد تطــــوير مشــــروعات الصــــرف 

الصـــــحي، وميـــــا  الشــــــرب، والرصـــــو، وتركيــــــ  

ةبتكلفـــةـــندوبفـــي كـــ  مـــن منطقـــة إنترلـــو 

لفـة بتكةـتوتةمليون جنيـه، ومنطقـة ةـوز 116

. مليون جنيه143

ـــاط   ومـــن المخطـــط االنتهـــاء مـــن تطـــوير المن

شهر العشوااية بمنطقتي مدينة المنصورة في

ـــــــــاير عـــــــــام  ، واالنتهـــــــــاء مـــــــــن تطـــــــــوير 2022ين

ين  ال  العشواايات بمدينتي بلقاس والسنبالو

.2022شهر يونيو عام 

ة وتنفيــــالا لتوجيهــــات الســــيد راــــيه الجمهوريــــ

نـاط  بشان تنفيال المشروص القـومي لتطـوير الم

ـــــى مســـــتوى المحافظـــــات  ـــــر المخططـــــة عل جي

لالرتقــــــــــاء بمســــــــــتوى الخــــــــــدمات المقدمــــــــــة 

للمــواطنين، عقــدت المحافظــة  فــي أجســطه 

ر اجتماعًـــا مـــع لجنـــة تســـيير مشـــروص تطـــوي2021

العشـــواايات للمنـــاط  جيـــر المخططـــة بمدينـــة

مــا  المنصــورة لمتابعــة الموقــو التنفيــالي لألع

.الجارية بمنطقة ةندوب

وقـــــد تقـــــرر  ـــــال  ذلـــــك االجتمـــــاص، إزالـــــة كافـــــة 

هـات المعوقات والتنسي  الكامـ  بـين كافـة الج

المنفـــــالة والمشـــــرفة علـــــى المشـــــروص ووحـــــدة 

رعة تطوير المناط  العشـوااية بالمحافظـة لسـ

االنتهـــاء مـــن األعمـــا  وتســـليه المشـــروص فـــي 

المواعيـــــد الزمنيـــــة المحـــــددة لتحقيـــــ  أقصـــــى 

.ط اةتفادة للمواطنين المقيمين بهال  المنا

ومن أبرز مشـروعات تطـوير المنـاط  جيـر ا منـة

ة التي ته إنجازحـا  فـي محافظـة الدقهليـة منطقـ

المطريــة، حيــث كانــا منطقــة جيــر آمنــة-اإليــواء 

مـن درجــة الخطـورة ال انيــة، وتتكـون مــن عشــ 

فـدان، وعـدد 0.1ومخلفات بناء، وتبل  مسـاحتها 

.وحدة42وحداتها 
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اايــة فــي الوقــا الــالي تتنــامى فيــه االحتياجــات الم

تزايــد للدولــة المصــرية بصــورة متســارعة نتيجــة ال

ااي السكاني، وفي إطار محاولة تحقي  األمـن المـ

ـــــــــا محافظـــــــــة الدقهليـــــــــة مـــــــــن  لمصـــــــــر، كان

ه المحافظــات التــي حــازت علــى نصــي  ال بــاس بــ

مـــــن المشـــــروعات المتعلقـــــة بقطـــــاص المـــــوارد 

الماايــــة والــــري، تنوعــــا تلــــك المشــــروعات بــــين

ات مشروعات تاحي  التـرص، وإحـال  وتجديـد شـبك

الصــــــرف المعزطــــــى، وإنشــــــاء محطــــــات رفــــــع، 

. ومشروعات حماية السواح  المصرية

فـــــي إطـــــار جهـــــود الدولـــــة المبالولـــــة لتعظـــــيه 

االةـــــتفادة مـــــن كـــــ  نقطـــــة ميـــــا ، تـــــه تاحيـــــ  

ترعـــة بمحافظـــة الدقهليـــة بدجمـــالي 24وتبطـــين 

مليــار جنيــهي بهــدف تحســين حالــة الــري1.4تكلفــة 

لـى بنهايات التـرص والمنـاط  المتعبـة والحفـاظ ع

:التصميمي للترعة، ومن أحمهااألورنيك

ــ▪ د تاحيــ  وتبطــين تــرص حندةــة ري تمــي األمدي

ـــرص حندةـــة ري 400بتكلفـــة  ـــون جنيـــه، وت ملي

مليـــــون جنيـــــه، وتـــــرص 239.4بلقـــــاس بتكلفـــــة 

/ المصــــــفى / المــــــبالت/ الجديــــــدة الجبــــــادة)

مليـون جنيـه، وتـرص 63بتكلفـة ( الشون اليمنـى

( لىالســفالجبــادةوصــلة / الســفلى الجبالــدة)

/ فــــرص قطــــا )مليــــون جنيــــه، وتــــرص 57بتكلفــــة 

مليـون جنيـه، 57بتكلفـة ( شها/ كما  / العلو 

فــــة بتكل( بــــدين/ شــــبرا بــــدين / البنــــك )وتــــرص 

.مليون جنيه56بلزا 

بزمـــــام ( األورمـــــان/ األفنديـــــة )تاحيــــ  ترعتـــــي ▪

ماليــــين 107.4حندةــــة الســــنبالوين بتكلفــــة 

وبتكلفــــة بلزــــا نحــــالقيطــــونجنيــــه، وترعــــة 

مليــون جنيــه، وترعــة الرملــة مــن الفــه إلــى45

مليـــون جنيـــه، 42النهايـــة بتكلفـــة بلزـــا نحـــو 

كيلـــومترات بتكلفـــة4.2وترعـــة الســـرو بطـــو  

مليــــــــون جنيــــــــه، وتاحيــــــــ  ترعــــــــة ذكــــــــي 12.2

ــــــومتر بتكلفــــــة بلزــــــا نحــــــو 2.8بطــــــو   كيل

.مليون جنيه11.5

المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوارد الما يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري

"
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تاحيـــ  ترعـــة الشـــون العليـــا مـــن الفـــه حتـــى ▪

كيلـــــــــومترًا بتكلفـــــــــة 13.4النهايـــــــــة بطـــــــــو  

.مليون جنيه50.4

درة علـــى الصـــعيد ذاتـــه، تـــه البـــدء فـــي تنفيـــال مبـــا

ــــة وإنشــــاء  ــــط " ــــك بالدقهلي ــــى ترعت حــــافى عل

، 2021ةا ن بـالوزارة لتلقـي المخالفـات فـي ينـاير

ة وذلك فـي إطـار التعـاون بـين محافظـة الدقهليـ

ـــري ةـــمن المشـــروص  ـــة وال ووزارة المـــوارد المااي

نفيــال  القــومي لتبطــين وتاحيــ  التــرص الــالي يــته ت

.بنطاز محافظة الدقهلية

ــــ ــــة بالمحافظــــة، ت ه اةــــتكمالًا للجهــــود المبالول

ات تنفيال عدد من مشروعات إحال  وتجديد شـبك

ـــىي والهادفـــة إلـــى الـــتخل  مـــن الصـــرف المعزطَّ

يــا  األمــال  الزااــدة بالتربــة، و فــض منســوب الم

ــــد األراةــــي المزروعــــة بشــــبكات األرةــــية، وتزوي

ـــــــى لتحـــــــ  محـــــــ  المصـــــــارف  الصـــــــرف المزطَّ

:المكشوفة، ومن بين حال  المشروعات ما يلي

ـــــد شـــــبكات الصـــــرف ▪ مشـــــروص إحـــــال  وتجدي

المزطــى بمنطقــة فــرص ميــا أبــو  الــد، وذلــك 

.مليون جنيه15.2بتكلفة 

ـــــد شـــــبكات الصـــــرف ▪ مشـــــروص إحـــــال  وتجدي

المزطــــى بمنطقــــة كفــــر بنــــي ةــــاله األولــــى 

" ب"مليون جنيه، والمنطقـة ال انيـة 15بتكلفة 

ي ماليين جنيه وته االنتهـاء منهـا فـ7.1بتكلفة 

.2020يناير 

لحمايــة الشـــواط أيضًــا، قامــا الهيئـــة العامــة 

مشـــــروص حمايـــــة المنـــــاط  الســـــاحلية بتنفيـــــال 

المنخفضــة مــن المــد   الزربــي لمدينــة جمصــة

رحلـة وحتى جرب المنصورة، وقد بلزا تكلفة الم

مليــون جنيــه، وتكلفــة 53.8األولــى مــن المشــروص 

ــة ال انيــة نحــو  مليــون جنيــه  ــال  عــام 44المرحل

2021.

مـراس  علـى نهـر 6وتجدر اإلشارة إلى إنشاء عدد 

ــــ  لألتــــوبيه النهــــري بالمحافظــــة بتك لفــــة الني

.  مليون جنيه35.7بلزا 
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ى في ةوء حرم محافظة الدقهلية للحفاظ علـ

نظمـــا اإلدارة المركزيـــة 2018البيئـــة، ففـــي عـــام 

را لشلون البيئة بالمحافظة، ندوة عـن يـوم األ

تيك تلــو  البالةــ"والبيئــة العــالمي، تحــا عنــوان 

ــوجي ــى التنــوص البيول ــا ير  عل ــه عــ"وت را ، حيــث ت

ــــة  ــــة فــــي حماي ومناقشــــة دور اإلدارة ووزارة البيئ

ا التنــــوص البيولــــوجي والحمــــالت التــــي تقــــوم بهــــ

ـــــة والمســـــطحات  بالتعـــــاون مـــــع شـــــرطة البيئ

االتجار المااية لضبط الحيوانات والطيور المعجرَّم

للتنميـــــــة 2030فيهـــــــا، ومحـــــــاور  طـــــــة مصـــــــر 

رد المستدامة، ودور الفرد في الحفـاظ علـى المـوا

.الطبيعية

ـــــدوير  ـــــه إنشـــــاء مصـــــنع لت فـــــي حـــــالا اإلطـــــار، ت

  المخلفــات بميــا جمــر، وذلــك ةــمن البروتوكــو

الموقــــــــــــع بــــــــــــين وزارات البيئــــــــــــة والتنميــــــــــــة

ـــــــة االقتصـــــــادية ـــــــة والتخطـــــــيط والتنمي المحلي

.2021/2020لعام 

البيئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
"
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وفـــــي إطـــــار تنفيـــــال مشـــــروعات البنيـــــة التحتيـــــة

ات لمنظومة المخلفات الجديدة، وتحسين عملي

ــا تطــوير مصــن ع جمــع ونقــ  المخلفــات، تــه أيضً

، وذلك في 2021تدوير المخلفات باجا في ةبتمبر 

إطــــار دعــــه وزارة التنميــــة المحليــــة للمحافظــــة، 

ات، لضمان التخل  السليه وا من مـن المخلفـ

حيــث تمـــا إعــادة تاحيـــ  معــدات  طـــو  الفـــرز 

اقة القديمة بالمصنع، وإةافة  ط فرز جديد بط

نع طن يوميًّـا، حيـث يسـتقب  المصـ800إجمالية 

.مرالمخلفات المتولدة بمركز أجا ومدينة ميا ج

ــــة، ف ــــ  االةــــتدامة البيئي ــــى تحقي قــــد وةــــعيًا إل

" راتحضـر لأل ضـ"شاركا المحافظـة فـي مبـادرة 

التــــي جــــاءت فــــي إطــــار االةــــتراتيجية القوميـــــة 

ـــة المســـتدامة  ، وتســـتهدف "2030مصـــر "للتنمي

صًـا و صو-نشر الوعي البيئـي، وحـث المـواطنين 

بيئـة على المشاركة في الحفـاظ علـى ال-الشباب 

ــة لضــمان اةــتدامتها حفاظًــ ا والمــوارد الطبيعي

. على حقوز األجيا  القادمة

على كما تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ

يات المحميَّـات الطبيعيـة وإدارتهـا وفـ  المسـتو

ه العالمية، بمـا يضـمن الحفـاظ علـى تـوازن الـنظ

صـادية اإليكولوجية، وتعظيه فرم التنميـة االقت

.واالجتماعية

وفــــى إطــــار توجهــــات الدولــــة بضــــرورة تحســــين 

مســـتوى الخـــدمات المقدمـــة للمـــواطنين ومـــن 

ال بينهـــا  ـــدمات النظافـــة وجمـــع القمامـــة بتنفيـــ

ــــــى مســــــتوى  ــــــدة لالرتقــــــاء بهــــــا عل ــــــات جدي آلي

محافظـات الجمهوريـة، فقـد تـه اةـتالم الدفعــة

األولــى مــن صــنادي  القمامــة ةــمن مشــروعات 

ــــك ةــــمن  طــــة  الخطــــة االةــــت مارية، جــــاء ذل

.مشروعات تحسين البيئة بنطاز المحافظة

جــــــــدير بالــــــــالكر أن مصــــــــانع تــــــــدوير القمامــــــــة 

مصــــانع بنهايــــة6بالمحافظـــة قــــد بلــــ  عــــددحا 

.2020عام 



الدشددبدددددددددكدددددددددددات
والمرافدددددددددددددددددددددد 

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

ددا فددي مؤىددر البنيددة التحتيددة بتقريددر التنافسددية العددالمي لعدد   حيددث 2019ام فددي مرتبددة مصددر عالمي 

.عالمي ا52جاءت مصر في المركز الد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددددددددددددددون

590جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
ــــــا جمــــــر  ــــــا  مي تكلفــــــة إنشــــــاء محطــــــة مي

.2019بالمحافظة عام 

مليون كيلووات

688فدددددددي السددددددداعة
كميــــــــة الكهربــــــــاء المســــــــتخدمة للصــــــــناعة 

.2020عام 

أطوا  الطرز المرصوفة دا ـ  المحافظـة 

.2020حتى يونيو 

5.5

161
إجمـــــــالي عـــــــدد الكبـــــــاري بالمحافظـــــــة عـــــــام 

2020/2019.

كددددددددددوبري

271
عــــدد مكاتــــ  البريــــد الحكوميــــة بالمحافظـــــة 

.2020عام 

مكتددددددددددددب

بريددددددددددددددددددد 65.3%
ال  نسبة مسـتخدمي اإلنترنـا بالمحافظـة   ـ

.2020/2019عام 

آالف

كيلددددددومتر
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ــين ــدى مالي منــال إعــالن مشــروص تطــوير القــرى، أب

المصـــــريين أملهـــــه فـــــي أن تصـــــ  إلـــــيهه  مـــــار 

التنميـــة بشـــك  يعـــوا مـــا عانـــا منـــه القــــرى 

ر واألقاليه طوا  عقود مضا، ال ةيما أن تطـوي

ـــا، م ـــ  بنصـــو المصـــريين تقريبً مـــن القـــرى يتعل

ميـة، ينتظرون أن يجدوا أنفسهه على  ـرااط التن

ـــة  وحـــو أمـــر يصـــ  بالفعـــ  فـــي مصـــلحة التنمي

ــا لمــا حــو الشــاملة والمســتدامة فــي مصــر، وفقً

ويركـز . 2030مععلن في  طط الدولة ورطية مصر 

، التطـــوير علـــى الخـــدمات األةاةـــية مـــن تعلـــيه

وصــحة، ونقــ ، وطــرز، ويــاتي ملــو قطــاص النقــ  

والطرز في محافظة الدقهليـة ومراكزحـا ةـمن 

ــــــي شــــــملتها  إطــــــار عمــــــ   طــــــة التطــــــوير الت

.المحافظة

ـــوزراء رقـــه  ـــيه ال لســـنة 964فيمـــا جـــاء قـــرار را

ــار مشــروص تطــوير وتوةــعة الطريــ: 2021   باعتب

ــع  ــة المنصــورة، وإنشــاء مطل ــدااري حــو  مدين ال

ومنـــز  لكـــوبري الجامعـــة علـــى النيـــ  فـــي نطـــاز 

.محافظة الدقهلية من أعما  المنفعة العامة

الطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  والنقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
"
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ال عدد باإلةافة إلى ذلك، قاما المحافظة بتنفي

مـــــن مشـــــروعات الطـــــرزي مـــــن رصـــــو الطـــــرز 

الترابيــة، ورصــو الشــوارص دا ــ  المــدن والقــرى، 

رز فضــلًا عــن إقامــة عــدد كبيــر مــن الكبــاري بــالط

جــارة، المختلفــةي بهــدف تيســير حركــة النقــ  والت

ع وتيســير الحركــة المروريــة، ممــا يعســه ه فــي دفــ

و يوليــــ)االقتصـــاد القــــومي، وذلــــك  ــــال  الفتــــرة 

ي فقــد تــه تنفيــال عــدد مــن (2020حتــى يونيــو 2014

:المشروعات، تم   أحمها فيما يلي

/ تطــوير ورفــع كفــاءة طريــ  ميــا ةلســبي ▪

زــا كيلــومترات بتكلفــة بل7.9، بطــو  "الجــواير

مليـون جنيـه، بهـدف ربـط قـرى ومراكـز 20نحو 

، المحافظــة ببعضــها وةــهولة حركــة التنقــ 

.2016وته االنتهاء منها في أكتوبر 

دكـــرنه، -نجيـــر –رصـــو طريـــ  محلـــة أنجـــاز ▪

يهــــدف المشــــروص إلــــى رصــــو طريــــ  محلــــة 

نجيــر دكــرنه وذلــك بدجمــالي أطــوا  -أنجــاز 

ـــــومترًا، للحـــــد مـــــن مشـــــكالت 13بلزـــــا   كيل

وحواد  الطريـ  وتسـهي  حركـة المـرور، وقـد 

.مليون جنيه17بلزا التكلفة 

كلفـة بتالستاموني/ رفع كفاءة طري  بلقاس▪

مليـــــون جنيـــــه، وتـــــه االنتهـــــاء منـــــه فــــــي60

.2020ديسمبر 

بطــــو جمصــــةتطــــوير ورفــــع كفــــاءة رافــــد ▪

مليـــــون 225كيلـــــومترات وبتكلفـــــة بلزـــــا 10

.2021جنيه، وته االنتهاء منه في يونيو 

ــــ  المنصــــورة ▪ ــــا / مشــــروص ازدوا  طري / طن

، بهـدف 2019دكرنه، ته تنفيـال  فـي ةـبتمبر 

ــــات والحــــدا مــــن  تســــهي  حركــــة ةــــير المركب

و اال تناقــــات المروريــــة، وبلزــــا التكلفــــة نحــــ

.مليون جنيه62.2

كمــا تــه إنشــاء العديــد مــن المحــاور والكبــاري،▪

/ واءكـوبري الشـهيد لـ: والتي نالكر منها ما يلي

يد عمرو فتحي صال  عمارةي الالي افتتحه الس

.2016رايه الجمهورية في ديسمبر 
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و وبل   إجمالي أطـوا  تلـك المحـاور والكبـاري نحـ

آالف متـــر، وتمـــا إنارتهـــا باةـــتخدام أحـــد  5.6

.تكنولوجيا موفرة للطاقة

المنصــــورة علــــى النيــــ ، يبلــــ  / محــــور طلخــــا ▪

  كيلومترات، ويـربط بـين طريـ8طو  المحور 

ـــــ  / المنصـــــورة  ـــــ  وطري ـــــا  شـــــرز الني دمي

مـا شربين جـرب النيـ ، ك/ المنصورة / المحلة 

يــــربط مــــد لي المنصــــورة الشــــرقي والزربــــي 

برافــــد جمصــــة والطريــــ  الــــدولي الســــاحلي، 

ــين محافظــ ــادلي ب ات ويخــدم حركــة النقــ  التب

ويشـــم  المحـــور عـــدة . شـــرز ووةـــط الـــدلتا

كبــــار ، مــــن بينهــــا كــــوبري علــــى النيــــ  بطــــو 

متـــــرًا، وكـــــوبري أعلـــــى 21متـــــرًا وعـــــرا 630

متـــرًا وعـــرا 1174الســـكك الحديديـــة بطـــو  

و  مترًا، وكوبري أعلى ترعة المنصـورية بطـ19

متــــــرًا، وكــــــوبري رافــــــد 19متــــــرًا وعــــــرا 950

ــــرًا وعــــرا 440جمصــــة بطــــو   متــــرًا، 19مت

متر وعرا 101وكوبري أعلى المصرف بطو  

شــروص متـرًا، وقــد بلزـا التكلفــة الكليـة للم21

.مليون جنيه461

ـــــوبري دكـــــرنه فـــــي يوليـــــو ▪ ي بتكلفـــــة 2020ك

.  مليون جنيه357تقديرية حوالي 

شـــرف أحمـــد محمـــد / كـــوبري الشـــهيد مـــالزم▪

ــــر وعــــرا 1000محمــــود بطــــو   ــــرًا 14مت مت

متـــرًاي لنقـــ  الحركـــة المروريـــة مـــن 16وارتفـــاص 

بنها إلى المنصورة،

تينمـروريالعلـويي بواقـع حـارتين بشالكوبري ▪

.مليون جنيه188.3في ك  اتجا  بتكلفة 

125

161

2014/2013 2020/2019

(كوبري)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

ي التابعة للهي يادة في عدد الكبار ئة نسبة الز
ي خالل الفترة  العامة للطرق والكبار

(2014/2013-2020/2019)

28.8%
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ي كوبري الشهيد أحمـد السـيد موةـى بدجمـال▪

أمتـــاري للقضـــاء 6.5متـــر وارتفـــاص 500أطـــوا  

علـــــى التقاطعـــــات الســــــطحية والحـــــدا مــــــن 

الحــواد  المروريــة أعلــى مزلقــان ةــكك حديــد 

.المنصورة/ طنطا 

( 1)كـــــوبري الشـــــهيد أحمـــــد الســـــيد موةـــــي ▪

متــــرًا 14.5متـــر وعـــرا 1000بطلخـــا بطـــو  

نـة باالتجاحيني لنقـ  الحركـة المروريـة مـن مدي

.المنصورة إلى مدينة دميا  والعكه

كـــوبري أجـــا العلـــويي إللزـــاء تقـــاطع الطريـــ  ▪

لفـة المنصورة مـع المنصـورية بتك/ أجا / بنها 

.مليون جنيه91حوالي 

كــــوبري قريــــة صــــهرجا الكبــــرى علــــى طريــــ ▪

ــه إنشــاط  بواقــع حــارتين/ بنهــا المنصــورةي ت

مليـــون 241فـــي كـــ  اتجـــا ، بتكلفـــة مـــروريتين

ي يبلــ  إجمــالي طولــه جنيــه، وكــوبري ةــندوب

لفـــةكيلـــومتر فـــي مختلـــو االتجاحـــات، بتك2.5

.مليون جنيه640

/ تطـــوير مزلقـــان عبـــد المـــال   ـــط الزقـــازي ▪

ــا ألحــد  ميــا جمــر، تــه تطــوير المزلقــان وفقً

الـــــنظه التكنولوجيـــــةي للحـــــدا مـــــن الحـــــواد  

والحفـــــاظ علـــــى أروا  المـــــواطنين، وتحقيـــــ  

.بوركافة ةب  األمان والسالمة في أ ناء الع

حــالا وقــد بلزــا أطــوا  الطــرز المرصــوفة دا ــ  

ــــــــر حتــــــــى 5.5المحافظــــــــة نحــــــــو  ــــــــو مت آالف كيل

.2020يونيو 

و تجــدر اإلشــارة إلــى اةــتهداف الدولــة توجيــه نحــ

ـــــه لمشـــــروعات  ـــــدمات الطـــــرز 1.2 ـــــار جني ملي

والنقــــــ  بالمحافظــــــة، وذلـــــــك وفقًــــــا للخطـــــــة 

، وتتم ــــــ  أحــــــه تلــــــك 2021/2020االةــــــت مارية 

المشــــروعات فــــي اةــــتكما  توةــــعة وتطــــوير 

المنصــــــــورة بطــــــــو / طريـــــــ  رافــــــــد جمصـــــــة 

مليــــون جنيــــه، 383كيلــــومترًا بتكلفــــة بلزــــا 50

ـــ  بنهـــا  ـــا  / وتطـــوير طري المنصـــورة شـــرز الري

بتكلفــة ( حــارات4)كيلــومترًا 70التــوفيقي بطــو  

مليــــون جنيـــــه، ومشـــــروص ازدوا  وتوةـــــعة 300

دكـرنه بطــو / محلــة دمنـة / طريـ  المنصـورة 

.مليون جنيه160كيلومترًا بتكلفة 18
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لـــه تزفـــ  الدولـــة عـــن تنميـــة محافظاتهـــا فــــي 

مختلـــو المجـــاالت االقتصـــادية، و اصـــة مجـــا  

ظـي ي الـالي ح"االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات"

. باحتمام كبير على كافة األصعدة

فــي ةــوء ذلــك، تــه دمــج محافظــة الدقهليــة فــي

المشــروص القــومي لتطــوير قــرى الريــو المصــري

تابعًا، والالي 269قرية و26، بدجمالي "حياة كريمة"

ـــــ تســــهه فيــــه الشــــركة المصــــرية لالتصــــاالت ب ـ

بكات مشروص تطوير البنيـة التحتيـة وتوصـي  شـ"

".األلياف الضواية للقرى والمناط  الريفية

ة وحرصًا على االرتقاء بمهـارات شـباب المحافظـ

، تـه في مجا  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ــــين وزارتــــي الشــــب اب تنفيــــال بروتوكــــو  تعــــاون ب

ــا المعلومــ ات، والرياةــة، واالتصــاالت وتكنولوجي

شـباب والالي يهدف إلى تنفيال تـدريبات مجانيـة لل

ـــــادة األعمـــــا ي  ـــــي وري فـــــي مجـــــا  الحاةـــــ  ا ل

. إلعدادحه ليكونوا ملحلين لسوز العم 

ا االتصتتتتتتتاالت وتكنولو يتتتتتتت

المعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

"
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يـال مراكز شباب بالمحافظة لتنف5وته تخصي  

ـــــدواي : حـــــالا البروتوكـــــو ، وحـــــي مركـــــز شـــــباب ب

ربين، بالمنصورة، ومركز شباب كفر الشناوي بشـ

اب ، ومركــز شــببنبــرو ومركــز شــباب كفــر الحصــة 

، ومركـــز شـــباببالســـتامونيالجزايـــرمســـتعمرة 

.بمنية النصرالدراكسة

ــة وفــي إطــار ةــعي المحافظــة نحــو تطــوير البني

فظـة التحتية لالتصاالت بجميع مراكز ومـدن محا

ة الدقهليـــة بمـــا يتناةـــ  مـــع الســـرعة المطلوبـــ

جهــات لتقــديه الخــدمات للمــواطنين وتنفيــالًا لتو

الدولـــــة واحتمامهـــــا بضـــــرورة تعمـــــيه مشـــــروص 

تـا  التحو  الرقمي في كافة المحافظـات، تـه افت

ية عـدد مــن مكاتـ  البريــد وفـروص للشــركة المصــر

لــع لالتصــاالت بمدينــة المنصــورة وطلخــاي حيــث ب

ظـة عدد مكات  البريد الحكومية العاملة بالمحاف

، كمــــــا بلــــــ  عــــــدد 2020مكتبًــــــا عــــــام 271نحــــــو 

ةـنترالًا بسـعة133السنتراالت بالمحافظة نحو 

ـــة عـــام 615.3 ، 2019ألـــو  ـــط بالمحافظـــة بنهاي

ظــة وبلزــا نســبة مســتخدمي اإلنترنــا بالمحاف

.2020/2019 ال  عام % 65.3نحو 

65.3%

133

إجمـــالي عـــدد مكاتـــ  البريـــد
الحكوميــــــــــة بالمحافظــــــــــة

.2020عام  271

سددددددددددددددددددددددددددددنترالًا

إجمـــالي عـــدد الســـنتراالت  
ـــــــــــــة بالمحافظـــــــــــــة بنهاي

.2019عام 

نســــــــــبة مســــــــــتخدمي 
اإلنترنــــــا بالمحافظــــــة

.2020/2019 ال  عام 

.وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: المصدر 

مكتددددددددددددب بريددددددددددددد
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ــال  بكافــ ــة مــن احتمــام ب ــه الدول ة نظــرًا لمــا تولي

لة القطاعــات واةــتمرار عمليــات التنميــة الشــام

يــة فــي كافــة محافظــات الجمهوريــة، وتــوفير البن

بكات التحتية السـليمة، وتطـوير ورفـع كفـاءة شـ

اجـــات توزيـــع الكهربـــاء بالمحافظـــاتي لتلبيـــة احتي

تحقيـ  التطوأر في اةتخدام الطاقة الكهربااية و

.التنمية المستدامة

وإيمانًـــا بضـــرورة اةـــتخدام بـــداا  مـــن الطاقـــة 

عمـ  النظيفة، ته إطالز شركة مـودرن ةـيتي لل

ن فــي أنظمــة الطاقــة الشمســية، والتــي تععــدأ مــ

أوااـــــــ  الشـــــــركات بالـــــــدلتا وأو  شـــــــركة فـــــــي 

ــدة  ــة الطاقــة الجدي المنصــورة مععتمــدة مــن حيئ

والمتجــددة ومصــر  لهــا بمزاولــة المهنــة وتوريــد

.وتركي  أنظمة الطاقة الشمسية

ـــا لتوصـــيات  الهيئـــاتحـــالا وتعمـــ  الشـــركة وفقً

والمنظمات الدولية لحماية المنـا  دا ـ  و ـار 

.ةمصر بضرورة اةتخدام بداا  نظيفة للطاق

اةــتكمالًا، حـــددت شـــركة توزيـــع كهربـــاء شـــما 

دميــــــــا ، )الــــــــدلتا التــــــــي تزطــــــــي محافظــــــــات 

قريـــة بمراكـــز 72عـــدد ( والدقهليـــة، وكفـــر الشـــيي

شـــــــربين، ومطـــــــوبه، وكفـــــــر ةـــــــعد ةـــــــمن 

مشــــروعات حيــــاة كريمــــة باةــــت مارات تخطــــا

ــــه  ــــال  العــــام المــــالي 2 ــــار جني ، 2022/2021ملي

يث باإلةــــافة إلــــى اةــــت مارات للتطــــوير والتحــــد

.مليون جنيه150 ال  الموازنة الجديدة تبل  

تجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن محافظــــة الدقهليــــة قــــد 

مشــــروعات فــــي قطـــــاص 7قامــــا بتنفيــــال عــــدد 

باةـت مارات ( 2021-2016)الكهرباء  ال  الفترة 

مليــــار جنيــــه، باإلةــــافة إلــــى2.1تصــــ  إلــــى نحــــو 

:مليون دوالر، وتم لا أحمها فيما يلي2.4

، تــه االنتهــاء مــن محطــة محــوالت ميــا جمــر▪

ي ، بتكلفــة كليــة بلزــا حــوال2016تنفيــالحا فــي 

. مليون جنيه100

الكهربتتتتتتتتتتتتتتتا  والطاقتتتتتتتتتتتتتتتة
"
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ــــة/ تفريعــــة طلخــــا ▪ ــــه االنتهــــاء مــــن المحل ، ت

ــــــالحا فــــــي  ــــــة حــــــوالي2016تنفي ، بتكلفــــــة كلي

.  مليون جنيه14.7

، تـــه ميـــا الصـــارم/ الخـــط الكهربـــااي طلخـــا ▪

، بتكلفـــة كليـــة 2018االنتهـــاء مـــن تنفيـــال  فـــي 

.  مليون جنيه90بلزا حوالي 

، تـــه االنتهـــاء مـــن قولنجيـــ محطـــة محـــوالت ▪

ي ، بتكلفــة كليــة بلزــا حــوال2019تنفيــالحا فــي 

. مليون دوالر2.4مليون جنيه و77.8

، تــــه االنتهــــاء مــــن جمصــــةمحطــــة محــــوالت ▪

و ، بتكلفـة كليـة نحـ2020تنفيالحا فـي ديسـمبر 

. مليون جنيه252

، تـــه االنتهـــاء محطـــة محـــوالت بتمـــي األمديـــد▪

، بتكلفــة إجماليــة 2021مــن تنفيــالحا فــي أبريــ  

.مليار جنيه1.6بلزا حوالي 

حــــالا وقــــد بلزــــا كميــــة الكهربــــاء المســــتخدمة 

مليــون كيلــووات 688للصــناعة بالمحافظــة نحــو 

.2020في الساعة عام 

2.1

2.5

2014 2020

(مليون مشترك)

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: المصدر

باء خالل عام ي أعداد المشتركين بشبكة الكهر
2020و2014



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الدقهلية  | 87

لـ  تقـع الدقهليـة فـي ق... الميـا  شـريان الحيـاة

وبين دلتا نهر الني  بين محافظات الوجه البحري

ات فرعي دميا  ورشيد، لالا تععدأ إحـدى المحافظـ

عـدد التي شهدت،  ال  السنوات األ يـرة، تنفيـال

ة مــن المشــروعات التنمويــة والخدميــة، باإلةــاف

العديـد إلى المقترحات التي كان يـته تنفيـالحا فـي

  مــن المــدن والمراكــز، والتــي تتعلــ  بقطــاص ميــا

. الشرب والصرف الصحِّي

بلــــ  عـــــدد محطـــــات ميـــــا  الشـــــرب بمحافظـــــة 

محطة لميا  الشرب فـي عـام 196الدقهلية عدد 

ـــا  المنتجـــة نحـــو2020/2019 ـــة المي ، وتبلـــ   كمي

ــى مســتوى1.7 ــوم عل ــر مكعــ  فــي الي ــون مت ملي

المحافظـــــــــــة ككـــــــــــ ، كـــــــــــاللك يوجـــــــــــد عـــــــــــدد

محطــــة صــــرف صــــحي بالمحافظــــة ويبلــــ  49

ــــــة للصــــــرف الصــــــحي إجمــــــالي الطاقــــــة الفعلي

.ألو متر مكع  في اليوم539.1

ظـة وتتم   أحه المشروعات التـي تمـا بالمحاف

لتطـــوير قطـــاص ميـــا  الشـــرب والصـــرف الصـــحي 

:، فيما يلي(2021-2014) ال  الفترة 

ولـة فقـد عملـا الد: فيما يتعلق بميال الشتر 

علــى بــال  المزيــد مــن الجهــود بهــدف تــوفير ميــا 

شــرب نقيــة للمـــواطنين، ولتحقيــ  حــالا الهـــدف

نفــالت المحافظــة عــددًا مــن المشــروعات، والتــي 

:  نالكر من بينها

يـدة، محطة تحلية ميا  البحر بالمنصـورة الجد▪

، 2021تــه البــدء فــي تنفيــال المحطــة فــي أبريــ  

مراحـــــ  4حيـــــث إن المحطـــــة ةتعنشـــــا علـــــى 

ألــو متــر مكعــ  40المرحلــة األولــى ةــتنتج 

اصـفات في اليوم، وةيته تنفيالحا طبقًـا للمو

. العالمية وذلك للحفاظ على جودة الميا 

طة محطة ميا  أجا وشبكاتها، ته تنفيال المح▪

ألــو متــر 43، بطاقــة إجماليــة 2015فــي أبريــ  

ألو نسمة من 200مكع  في اليوم، لخدمة 

ة وبلزـــا التكلفـــ. ةــكان المنـــاط  المجـــاورة

.مليون جنيه185الكلية للمشروص حوالي 

ميتتتتتتتتتتتتتتتتتال الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  

والصتتتتتتتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتتت ي

"
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ال توةعات محطة ميا  ميـا فـارس، تـه تنفيـ▪

ية ، وبلزا التكلفة الكل2015المحطة في عام 

.  مليون جنيه428للمشروص حوالي 

محطة ميا  ميا جمر، ته تنفيـال المحطـة فـي▪

ألــو متــر مكعــ  فــي 112، بطاقــة 2019يونيــو 

ص حـوالي اليوم، وبلزا التكلفة الكلية للمشرو

.  مليون جنيه590

ة محطــة ميــا  منيــة النصــر، تــه تنفيــال المحطــ▪

ألـو متـر مكعـ  فـي 51، بطاقـة 2017في عـام 

قريـــــة 22ألـــــو نســـــمة و500اليـــــوم، وتخـــــدم 

روص بــــالمركز، وبلزــــا التكلفــــة الكليــــة للمشــــ

. مليون جنيه200حوالي 

ــة و ــط لســا ▪ –محطــة ميــا  المطريــة بالمنزل

، 2016الجماليـــة، تـــه تنفيـــال المحطـــة فـــي عـــام 

وبلزــــــا التكلفــــــة الكليــــــة للمشــــــروص نحــــــو

. مليون جنيه180

رب فيما ته تنفيال عدد من مشـروعات ميـا  الشـ

بالمحافظــــة لخدمــــة المــــواطنين  ــــال  الفتــــرة 

محطـــــة ميــــا  جمصـــــة : ، وتشــــم (2015-2020)

مليــــون جنيــــه، وتوةــــعات 217بدجمــــالي تكلفــــة 

ألـو متــر 102طاقـة )محطـة ميـا  ميـا  مــيه  

ـــوم مليـــون 112بدجمـــالي تكلفـــة ( مكعـــ  فـــي الي

لتــرًا 45جنيــه، ومحطــة ميــا  تمــي األمديــد بطاقــة 

مليــون جنيــه، كمــا 45فــي ال انيــة، بدجمــالي تكلفــة 

ــــا  فااقــــة الترشــــي   بلزــــا تكلفــــة محطــــة المي

ألـــو متـــر مكعـــ  فـــي 68/ 34بطاقـــة )بجمصـــة 

ــوم مليــون جنيــه، 240بدجمــالي تكلفــة بلزــا ( الي

نديلةبســومحطتــي ميــا  فااقــة الترشــي  بقريتــي 

ـــز بلقـــاس -والشـــوامي طاقـــة كـــ  منهمـــا)مرك

مليون 65، وبتكلفة (آالف متر مكع  في اليوم5

.جنيه

ــــى أن نســــبة األةــــر المتصــــلة تجــــدر اإلشــــارة إل

بالشـــــبكة العامــــــة لميـــــا  الشــــــرب بمحافظــــــة 

ـــا للتعـــداد %99.0الدقهليـــة ةـــجلا  ، وذلـــك وفقً

. 2017العام للسكان واإلةكان والمنشحت عام 
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الدولـة لـه تتـواند: أما بالنسبة للصترف الصت ي

تيــة، فــي مشــروعات الصــرف الصــحي وبنيتــه التح

ـــال عـــدد  ـــه تنفي مشـــروص صـــرف صـــحي 27حيـــث ت

2014)وصناعي بمحافظة الدقهلية  ال  الفتـرة 

ـــــــــــك بدجمـــــــــــالي تكلفـــــــــــة بلزـــــــــــا(2021- ، وذل

وعات مليار جنيه، وقد تم لا أبرز تلك المشـر1.4

: فيما يلي

، تـه محطة رفع صرف صحي بقريـة كـوم النـور▪

إنشــــاء وافتتــــا  المحطــــة بقريــــة كــــوم النــــور 

، المحطــــــة 2018بمحافظــــــة الدقهليــــــة فــــــي 

لتـــرًا فـــي 70تعمـــ  بطاقـــة تشـــزيلية حـــوالي 

روص ال انيــــة، وبلزــــا التكلفــــة الكليــــة للمشــــ

.مليون جنيه17حوالي 

، تـه إنشـاء بـدقادوسمحطة الصرف الصحي ▪

فـــــي بـــــدقادوس" 2"وافتتـــــا  المحطـــــة رقـــــه 

، والتـــــي تقـــــع ةـــــمن مشـــــروص 2018نـــــوفمبر 

شـــام  للصـــرف الصـــحي بميـــا جمـــر، حيـــث 

يشـــــتم  علـــــى عـــــدد مـــــن محطـــــات الرفـــــع، 

ة وشــبكات انحــدار و ــط طــرد، وبلزــا التكلفــ

.  مليون جنيه70الكلية حوالي 

، تــه محطــة معالجــة صــرف صــحي ميــا جمــر▪

، 2018إنشــاء وافتتــا  المحطــة فــي ديســمبر 

ألـــــو نســـــمة، بالمنـــــاط  300والتـــــي تخـــــدم 

ـــة : التاليـــة ، دقـــادوسمدينـــة ميـــا جمـــر، وقري

ـــة الحـــاجبي، ويتكـــون ـــاجي، وقري ـــا ن ـــة مي وقري

محطــــة المعالجــــة بطاقــــة)المشــــروص مــــن 

محطتـي رفـع–ألو متر مكعـ  فـي اليـوم 40

–شـــبكات–محطـــة رفـــع فرعيـــة –رايســـيتين 

، وبلزـــــــا التكلفـــــــة الكليـــــــة ( طــــــو  طـــــــرد

.  مليون جنيه200للمشروص نحو 
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، تــه إنشــاء محطــة صــرف صــحي الســنبالوين▪

، 2018المحطــة بمحافظــة الدقهليــة فــي عــام 

ألـو نسـمة مـن ةـكان المنـاط  100لخدمـة 

روص المجــاورة، وبلزــا التكلفـــة الكليــة للمشـــ

.  مليون جنيه150حوالي 

ــة ▪ ــهالشــعالةمحطــة الصــرف الصــحي بقري ، ت

الشـــــعالةإنشـــــاء وافتتـــــا  المحطـــــة بقريـــــة 

، 2018التابعــة لمركــز الســنبالوين فــي نــوفمبر

ــــــة للمشــــــروص نحــــــو وبلزــــــا التكلفــــــة الكلي

.  مليون جنيه25

تجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن نســــبة األةــــر المتصــــلة

بالشــــبكة العامــــة للصــــرف الصــــحي بمحافظــــة

، وذلك وفقًـا للتعـداد العـام %82الدقهلية بلزا 

. 2017للسكان واإلةكان والمنشحت عام 

رحلـة اتصالًا، اةـتهدفا الحكومـة، اةـتكما  الم

دة األولى من محطة ميا  مدينة المنصورة الجدي

( ألــو متــر مكعــ  فــي اليــوم40)بطاقــة إجماليــة 

مليــــــون جنيــــــه، وكــــــاللك 350.2بتكلفــــــة بلزــــــا 

المشـــروص القـــومي لمـــد  دمـــة الصـــرف الصـــحي 

مليــون جنيــه، وذلــك 160بتكلفــة ( قــرى10)لعــدد 

.2021/2020وفقًا للخطة االةت مارية 

وفي إطار حرم الدولـة علـى نشـر الـوعي باحميـة

ي الحفـاظ علــى الميــا ، نظمـا إدارة اإلعــالم البيئــ

التابعـــــة لـــــتدارة العامـــــة للبيئـــــة بـــــديوان عـــــام 

المحافظـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة ميـــا  الشـــرب 

ال  ترشيد اةته"والصرف الصحي ندوة بعنوان 

ـــــــة فـــــــي  ـــــــا  وتالفـــــــي الســـــــلوكيات الخاطئ المي

، 2020في ديسمبر " اةتخدامات الصرف الصحي

ي بهـــدف التوعيـــة بترشـــيد اةـــتهال  الميـــا  فـــ

ــدوة فــي ــة، وتم لــا أحــه موةــوعات الن الدقهلي

ي  زانات الميا  وكيفيـة تطهيرحـا، والخـدمات التـ

تقــدمها شــركة ميــا  الشــرب والصــرف الصـــحي 

ـــ ـــى مســـتوى المحافظـــة، وكيفي ة للمـــواطنين عل

ت التواص  مع الشـركة فـي حالـة حـدو  مشـكال

.تتعل  بميا  الشرب والصرف الصحي
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