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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  لياواك  التويدرات التدي مدر  بهدا المجتمدع المصدرير فقدد اخدت  فدي–1985 مرحلتد  عدة تحو 

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

ؤسسدد( 1999)وتكنولوجيددا المعلومددات عددام  ددؤدي دوره كما ل رئيسددة فددي مسدديرت   ليا ة نقطددة تحددو 

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

دى المركدز رميدة مفادهدا أن يكدون المركدز األكثدر تميدًزا فدي مجدال دعد م اتخداذ ومنأ ذلد  الحدينر يتبن 

دداءر وتعزيددز قنددوات التواتددل مددع القددرار فددي قضددايا التنميددة الشدداملةر و قامددة حددوار مجتمعددي بن 

ل بددور المواطن المصري الأي ياَعد   اية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  لالضدطال

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

.المعرفة

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

ضددل وحتدى يتسدنى لدد  ذلد ر فسند  يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

وقدد واكد  ذلد  . علدى المسدتوا المحلدي واإلقليمدي والددولي (Think Tank)مؤسسدات الفكدر 

ددا فددي نتددائ   رنددام  ب»اعتددرافإ  قليمدديو ودولدديو بدددوره الجددوهري كمؤسسددة فكددرر وهددو مددا  هددر 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 ▪

حدد للقائمة) (.ال يوجد ترتي  ما

مركددز فكددر علددى مسددتوا العددالم كصدداح  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 ليرتدد  نجدازات وجهدود الدولدة المصدرية خدالل السدنوات السدبع الماضد

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

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

ع مشكالت التنمويةر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربول الوطنر بما يتالءم م

.الحاضر وتحديات المستقبل





دددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو لددة مًعددا سنمضددي قا

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرتددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواتدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو  ددد

ىددددع  مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس ال زرا  مصطفى مدب لي

2020عيد العما  |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





هةذا مةا . يايقينيا، لو تلعلهتدل مصر وتوفرل فيهةا أتوال العمةرا  لكانةد سةل ا  المةد  ورليسةة بةالت الةدن

وير رفاعة رافةع ال ه ةاوي، الةذي يلعةد أحةد قةاتة النه ةة العلميةة ورالةد التنة/ أوصانا ب  المفكر المصري

، " ةي  بةاريزت لي  اإلبريز فةي تل"في مصر والعال  العربي  ال  القر  التاسع عشر، في مبل ف  ازمهر 

عنةةدما يقةة م علةةى صةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  ا ةةتغ ل م ارد ةةا والمغةةزى هنةةا أنةة  . 1834الصةةاتر عةةام 

.وت ظيفها  تصب  نبرا ًا ممت قدًا  وقا دًا زاخرًا بي  بلدا  العالم

، صةنع وبعد عقوت زمنية  ويلة مرل  اللها مصر بالكيير من ا نتصارال، وصمدل للعديد من التحةديال

ي الحرية معب مصر العاي  التاريخَ مرتين  ال  أعوام قليلة  تارة عندما شار قد الفسات و الب بحق  ف

ارَ ، فيةبو نيتة ، وتارة أ رى عندما تمسا بهويت  وتحصةن 2011يناير 25والكرامة والعدالة ا جتماعية في 

.2013يونيو 30قد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الاالمي في 

حكة ، رليسيةا عةدلي منصةور ال/ وبعد فترة حلك  انتقالية امتدل قرابة العام، تول   اللها السيد المستشار

ة ا نتقاليةة بمناسةبة ا تتةام الفتةرة الرلاسةي-مبقتيا لجمهورية مصر العربية، حملد كلمال   اب  از يةر 

المسةتقب  ي مة شننةي لعلة  شقةة بة   "ازمةل فةي الغةد، فةي قولة  –2014يونيةو 4يوم ازربعاء الموافة  

م، لكةن ، وش  كاند أرق  م  بةي بدماء ازبرياء، وسمار  تشوبها بعةض الغيةولهذا ال ط  غدًا مشرقًا

ريةةا  أر  بةةالتي سةةتعوت سةةمراء بلةةو  النيةةل،   ةةةةراء بلةةو  أغصةةا  الزيتةةةو ، سةةمارها صةةافيةي، تبعةةث ب

.النجا  وازمل، توميا كما كاند

ة،  الةب عبد الفتا  السيسةي رلاسةة جمهوريةة مصةر العربية/ ، مع تولتي السيد الرليم2014يونيو 8وفي 

  الحةة  ، ونسةةتال فيةة  باةةاللبنةةا  وطننةةا الةةذي ن لةةم بةة مل ا بيةةا جمةةوا المصةةريين أ  يلعينةةو  بقةةوة 

فةةر  والعةةد  والعةةيم الكةةري ، ونتنسةة  فيةة  ريةةا  الحريةةة وا لتةةزام، ونلمةةم فيةة  المسةةاواة وتكةةافب ال

مةةر أ  فةةال يلمكةةن لأل. وجةةوتيا حقيقيًّةةا وتسةةتور حيةةاة  ز  سةةفينة الةةو ن واحةةدة، فةة   نجةةد نجونةةا جميعيةةا

ن الشةعب يستقي  من  رل واحد  كون  عقديا اجتماعيًّا بين الدولة مميلة في رليسةها ومبسسةاتها وبةي

. مه ريتنا ال طنية المدنية ال ديثةلت سيم 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" هت ات فلددو تاعا

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة ال ه ةاوي، رالةد التنةوير فةي العصةر الحةديث، والقةو  مةن)
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تةي نصةبو ومنذ حلا الحين، بدأل تروب الو ن تحيا مرحلة جديدة  لبناء الدولة الو نية المدنية الحديية ال

سةتقبل، شليها جميعيا، مع شترا  وااٍ من قِبل الشعب المصري ب ننا جميعيا نلتزم ب ار ة  رية  لبنةاء الم

ال التةةةي يلاللهةةةا اإلراتة والتصةةةمي  علةةة  العمةةةل، والتعةةةاو  المنفةةةتة مةةةع الجميةةةع  لت  تةةةي كةةةل العقبةةة

.والصعوبال  حت  ننع  جميعيا بيمار التنمية

جهةوت  ، ت افرل  اللهةا الت ققت خ لها إنجازات تنم ية تف   عممر الزم سنوال زمنية، 7لقد مرل 

ي ورغة  عِاة  مةا مةهدت  ربةوا مصةر مةن جهةد تنمةوي حقيقةي فة. لتحقي  نه ةة ملسةتحقة لشةعب أبةي 

ت  ة  جميع ربوعها، ف   الدولة المصرية حكومة ومةعبيا   تةزا  لةديها الكييةر مةن ال مةو  إلنجةاز أكبةر ي

ة رليسةة بيد أ  حلةا يت لةب التوقةف لبرهةة  لنت مةل مةا حققنةا  سةويًّا مةن شقةاءال تنموية. عنا  السماء

.اتمة ال  هذ  الفترة  لتكو  عونيا لنا عل  استكما  مسيرة البناء والنه ة عبر سنوال مديدة ق

ز مصةة ف  مةةدبولي رلةةيم مجلةةم الةةوزراء بهةةذا الشةة  ، قةةام مركةة/ وفةةي قةةوء توجيهةةال السةةيد الةةدكتور

سةةنوال المعلومةةال وتعةة  ات ةةاح القةةرار بتنفيةةذ جهةةدٍ بحيةةيًّ لتوشيةة  أهةة  شنجةةازال الدولةةة المصةةرية  ةةال  ال

تعةاو  السبع الماقية، فةي جميةع منةاحي التنميةة وعلة  مسةتوى محافاةال الجمهوريةة كافةةي، وحلةا بال

:عل  النحو اآلتيإلى إصدار باقة م  الكتب وقد  لل  . مع م تلف الجهال والهيئال الحكومية

: ق اعيةةا تنمويًّةةا، وهةةي23محةةاور تنمويةةة، بواقةةع 5كتابيةةا يسةةتعر  أبةةرز جهةةوت الدولةةة علةة  مسةةتوى 23▪

. رافة  والشةبكالالتنمية البشرية، والتنمية ا قتصاتية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيةة، والم

.كما ت  شصدار تقرير لكل ق اا تنموي يستعر  الجهوت الرليسة عل  مستوى المحافاال

عل  مستوى كتابيا يتناو  الجهوت واإلنجازال الرليسة التي تحققد  ال  السنوال السبع الماقية27▪

.ق اا تنموي الملحدتة سلفيا23الةجميع المحافاال، تغ ي 

اعةةال زهةة  مةةا حققتةة  الدولةةة علةة  مسةةتوى كةةل  مةةن الق تل يصةةيةكتابةةا  يلقةةدتما  صةةورة شجماليةةة ▪

. التنموية والملحافاال، بالتركيز عل  مبمرال ازتاء الرليسة

ا الدولةةةة المصةةةرية الق يةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع  اضةةةر وفةةةي هةةةذا المقةةةام، كةةةا  لزاميةةةا علينةةةا أ  نلبكةةةد أ  

ل  أكير ، يلالل  اإلعال  العالمي لحقون اإلنسا ، والذي ين وي عومستقبلها وفق نهج تنم ي صام 

اء، بمةةا فةةي حلةةا الحةة  فةةي الحيةةاة تو  تمييةةز، وحقةةون ال فةةل، والحةة  فةةي الغةةذ)حقَّةةا لسنسةةانية 13مةةن 

هةةا تلةةا الحقةةون التةةي تسةةتند شلي(. وحقةةون ازمةة ا  حوي الهمةة  تو  تمييةةز، وحمايةةة الحيةةاة ال اصةةة

التةي تلميتةل تعةوة عالميةة للعمةل مةن أجةل " 2030أهةدال التنميةة المسةتدامة "ازهدال اإلنمالية ازمميةة 

رجمتهةا الق اء عل  الفقر، وحماية كوكب ازر ، وقما  تمت ةع جميةع ازفةرات بالسةالم وا زتهةار، تمةد ت

.هدفيا أمميًّا تلتزم مصر بها جميعيا17جميعيا في 

، ورريتهةةا 2014اتصةةاليا، قامةةد الدولةةة المصةةرية بترجمةةة هةةذ  الحقةةون فةةي تسةةتورها الةةو ني الصةةاتر عةةام 

ميةةة ، والتةةي تعكةةم ال  ةةة ا سةةتراتيجية  ويلةةة المةةدى  لتحقيةة  مبةةاتئ وأهةةدال التن2030المسةةتقبلية 

  عملهةا، وفةي سةبيل تنفيةذ تلةا الرريةة، أ لقةد الحكومةة المصةرية برنةام. المستدامة في كل المجا ل

دع   ختامًةةا  ت ةة  الةة.   ليكةةو  ش ةةاريا تنفيةةذيًّا لجهةةوت مصةةر التنمويةةة"مصةةر تن لةة "الةةذي يحمةةل عنةةوا  

.ممتد   والعم  ي دوه األم  لي م أفض   وغد أكثر ازد ارًا ل طننا ال بيب
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ات يتقدددم مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار التددابع لرئاسددة مجلددس الددوزراء بالشددكر العميدد  للجهدد

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

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



الغربية في أرقام

ألف كيلومتر مربعر وتنقسم المحافظدة  لدى1.9تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 

قريدددةر 250وحددددة محليدددة قرويدددة تتبعهدددا 69أحيددداءر وتضدددم 4مددددنر و8مراكدددزر و8

ل 5.3ويبلددغ  جمددالي عدددد سددكان المحافظددة نحددو  ماليددين نسددمةر كمددا يبلددغ معددد 

.لكل ألف نسمة12.8الزيادة الطبيعية للمحافظة 

أرةر تتميددز المحافظددة بزراعددة المحاتدديل التقليديددة كددالقطنر واألرزر والقمددحر والفددولر والدد

.يةوالبطاطسر والفاكهةر باإلضافة  لى زراعة الياسمينر والنباتاتر واألعشاب الطب

ي هددأا كمددا تهددتم المحافظددة بددالثروة الحيوانيددة والداجنددةر وتاعددد  مددن المحافظددات الرائدددة فدد

لدد  المجددالر وتضددم المحافظددة أكبددر قددالل تددناعية للوددزل والنسددي  والصددبا ة بمصددرر وذ

ر ر وتدددناعة الزيدددوت والصدددابونر واألسدددمدةر والمبيدددداتوزفتدددىبالمحلدددة الكبدددرار وطنطدددار 

.والكيماوياتر والورق بكفر الزياتر وتناعة العطور بمدينة قطور

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

7.8%

عدد المشتولين
(سنة فأكثر15)

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

128.8
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

12.8 48.9%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معد 
2020عام 

1.9
ألف كيلومتر 

مربع

5.3
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر 
2020عام 

المساحة المأهولة

100%

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان 

30.1%

المساحة الكلية

مليون مشتول

1.5



أبرز مؤىرات المحافظة

مليددددددددددددددددددددددار 2.6

جنيددددددددددددددددددددددد 

رب تكلفةةة شنشةةاء وت ةةوير مةةبكال ميةةا  الشةة

والصةةةرل الصةةةةحي بالمحافاةةةة  ةةةةال  الفتةةةةرة

(2014-2020.)

ماليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين3.1

مسدددددددددددددددددددددددددددددددددددتفيد

عةةةةةةدت المسةةةةةةتفيدين مةةةةةةن التةةةةةة مين الصةةةةةةحي 

.2020بمحافاة الغربية بنهاية عام 

مليدددددددددددددارات8.2

جنيددددددددددددددددددددددد 

شجمةةةةةالي تكلفةةةةةة شنشةةةةةاء المن قةةةةةة التجاريةةةةةة 

.اللوجستية ب ن ا

مليددددددددددددددددددددددددار2.5

جنيددددددددددددددددددددددددد 

تكلفةةةةةة شنشةةةةةاء مستشةةةةةف  جامعةةةةةة  ن ةةةةةا 

.2019التعليمي في يناير 

مليدددددددددددون834

جنيدددددددددددددددد 

مدرسةةةةةةة جديةةةةةةدة 120تكلفةةةةةةة شنشةةةةةةاء عةةةةةةدت 

(.2021-2014)بالمحافاة في الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددون700

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

شجمةةةالي تكةةةاليف وحةةةدال اإلسةةةكا  ا جتمةةةاعي

.2020المنفذة بالمحافاة حت  عام 

مليددددددون493.2

جنيددددددددددد 

شجمةةالي المبةةالم المنصةةرفة مةةن  ةةال  برنةةام 

.2020/2019تكافل وكرامة بالمحافاة عام 

مليدددددون888.3

جنيددددددددددد 

تكلفةةة مشةةروعال المةةوارت الماليةةة والةةري فةةي

(.2021-2017)الفترة 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.ذل 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

576
مليددددددددددددددددددددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

آ ل حالةةةةة علةةةة  206.9شجمةةةةالي تكلفةةةةة عةةةةال  
.2020نفقة الدولة  ال  عام 

100%

لمهني نسبة اإلناث المتدربال بمراكز التدريب ا
.2021/2020بالمحافاة عام 

مليدددددددددون834.2

جنيدددددددددددددد 

مدرسةةةة فةةةي 189تكلفةةةة شحةةةال  وت ةةةوير عةةةدت 
(.2021-2014)الفترة 

كليددددددددددددددددددددددددددددددددددددة27

ومعهددددددددددددددددددددددددًدا

ت  عدت الكليال والمعاهد بمحافاة الغربية ح
.2020/2019عام 

567.2
مليددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددد 

ديةد تكلفة شنشةاء مستشةف   ن ةا العةام الج
.2021عام 

مليدددددددددددددددددددددددون33

جنيدددددددددددددددددددددددددددد 

ن ةةةا تكلفةةةة ت ةةةوير المركةةةز اليقةةةافي بمدينةةةة  
.2018عام 
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تسةةةةةع  الدولةةةةةة تالميةةةةةةا شلةةةةة  تقةةةةةدي  ال ةةةةةةدمال 

المتميةةةةةزة للمةةةةةوا ن فةةةةةي الق اعةةةةةال الحيويةةةةةة 

رها من الصحة، والتعلي ، والبيئة، وغي)الم تلفة 

يةةاة التةةي تةةبشر بشةةكل مبامةةر علةة  ح( الق اعةةال

المةةةوا ن بالمحافاةةةة، وحلةةةا لتحقيةةة  التةةةواز 

ا جتماعي والوصو  شلة  رفاهيةة المةوا ن، وفةي

هةةةةذا اإل ةةةةار كيفةةةةد الدولةةةةة جهوتهةةةةا للنهةةةةو  

، مةةن 2030بالق ةةاا الصةةحي وتحقيةة  رريةةة مصةةر 

 ةةةال  بنةةةاء وت ةةةوير وتجهيةةةز عةةةدة مستشةةةفيال

ب حةةةدث ازجهةةةزة، ازمةةةر الةةةذي يلف ةةةي بةةةدور  شلةةة  

ا رتقةةةةةةةةاء بال ةةةةةةةةدمال المقدمةةةةةةةةة للمةةةةةةةةوا نين، 

.وا ستيمار في رأس الما  البشري

وفةةةةي هةةةةل جهةةةةوت الدولةةةةة لتدمةةةةين المناومةةةةة 

ة، وا رتقةةاء ب ةةدمال الرعايةةة الصةةحية بالمحافاةة

ي عملةةةد الدولةةةة علةةة  م تلةةةف المسةةةتويال والتةةة

 ةوير تنوعد بين شنشةاء مستشةفيال جديةدة، وت

مستشةةةفيال قالمةةةة، وشنشةةةاء وت ةةةوير وحةةةدال 

الرعايةةة الصةةحية، ف ةةليا عةةن ش ةةالن العديةةد مةةن

.المباترال لزياتة الوعي بالمحافاة

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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في هةذا السةيان، عملةد الدولةة علة  شنشةاء عةدت

مةةةن المستشةةةفيال الجديةةةدة وتجهيزهةةةا ب حةةةدث

المعةةةدال ال بيةةةة وفقيةةةا زحةةةدث معةةةايير الجةةةوتة 

ومكافحةةةةةة العةةةةةدوى، وكةةةةةا  فةةةةةي مقدمةةةةةة تلةةةةةا 

:المستشفيال

مستشةةةةةف  جامعةةةةةة  ن ةةةةةا التعليمةةةةةي فةةةةةي ▪

ألةةف متةةر 19الملقةةام علةة  مسةةاحة : 2019ينةةاير 

مليةةةةةةار جنيةةةةةة ، وبلغةةةةةةد 2.5مربةةةةةةع، وبتكلفةةةةةةة 

سةةةةةةريريا، وتلعةةةةةةد  465 اقتهةةةةةةا ا سةةةةةةتيعابية 

المستشةةةةةةف  شقةةةةةةافة حقيقيةةةةةةة لمناومةةةةةةة 

الصةةةحة فةةةي المحافاةةةة، ويوجةةةد بهةةةا جميةةةع 

ط الت صصال وازقسام، كما يوجد بهةا مهةب

. الرال  ستقبا  اإلسعال ال الر

بةدأل أعمةا  : مستشف   ن ا العام الجديةد▪

د، فةي التنفيذ بمستشف   ن ةا العةام الجدية

ة ، ومن المنتار ا نتهاء منهةا بنهاية2017عام 

، وتلقةةام المستشةةف  علةة  مسةةاحة2021عةةام 

ابعةة الت" سبرباي"آ ل متر مربع بمن قة 6.3

و  لمدينةةةةة  ن ةةةةا، وبتكلفةةةةة كليةةةةة بلغةةةةد نحةةةة

مليةةةةو  جنيةةةة ، وتةةةة  تجهيزهةةةةا ب ف ةةةةل 567.2

ازجهةةةزة ال بيةةةة، ووفقيةةةا زحةةةدث كةةةوت عةةةالمي 

للصةةةةةةةةةةحة، وتبلةةةةةةةةةةم  اقةةةةةةةةةةة المستشةةةةةةةةةةف  

.سريريا293ا ستيعابية 

بةةدأل : مستشةةف  عةةال  أورام جامعةةة  ن ةةا▪

عةةةام أعمةةةا  التنفيةةةذ بالمستشةةةف  فةةةي ينةةةاير

، ويعتبةةةةةةةةةةر أحةةةةةةةةةةد الصةةةةةةةةةةرو  ال بيةةةةةةةةةةة 2020

المت صصةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةال  ازورام، وتبلةةةةةةةةةم 

المسةةةةةةةاحة اإلجماليةةةةةةةة للمستشةةةةةةةف  نحةةةةةةةو 

ألةةف متةةر مربةةع، وي ةةدم مرقةة  ازورام فةةي 1.1

عةةةةدت مةةةةن محافاةةةةال الةةةةدلتا، كمةةةةا يت ةةةةمن 

: العديةةد مةةن ال ةةدمال ال بيةةة المتميةةزة  ميةةل

. دمال العال  الكيماوي واإلمعاعي

ي شنشةةاء أقسةةام بمستشةةف  الصةةدر الجةةامع▪

وتةةةةةة  تجهيةةةةةةز : 2019ب ن ةةةةةةا فةةةةةةي سةةةةةةبتمبر 

لفةة المستشف  ب حدث ازجهزة، وبلغةد التك

.  مليو  جني 61اإلجمالية للمشروا 
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تةةةة  بةةةةدء أعمةةةةا  : مستشةةةةف  محلةةةةة مرحةةةةوم▪

، لتشةمل مبنة  2016شنشاء المستشةف  عةام 

رليسيةةةةةةةةةا أرقةةةةةةةةةي وتوريةةةةةةةةةن علةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةاحة 

آ ل متةةر مربةةع، وحلةةا بهةةدل تقةةدي   دمةةة 3

ميةة،  بية متميزة تتمام  مع المعةايير العال

مليةو  155.2وحلا بتكلفة شجمالية تلقدَّر بنحةو 

وتبلةةةةةةةةةةةم ال اقةةةةةةةةةةةة ا سةةةةةةةةةةةتيعابية . جنيةةةةةةةةةةة 

أسِرَّة، ومن المقةرر ا نتهةاء104للمستشف  

.2021من أعما  اإلنشاء بنهاية عام 

بةةةدأل أعمةةةا  : مستشةةةف  سةةةمنوت المركةةةزي▪

ايةةةر شنشةةةاء جنةةةا  جديةةةد بالمستشةةةف  فةةةي فبر

مليةةةةو  جنيةةةة ، 70، بتكلفةةةةة كليةةةةة بلغةةةةد 2018

وحلةةةا بهةةةدل ا رتقةةةاء بمسةةةتوى المناومةةةة 

. الصحية والرعاية المقدمة للموا ن

بةةةةدأل أعمةةةةا  شنشةةةةاء : السةةةةن ةمستشةةةةف  ▪

، 2018المبنةة  الةةرليم للمستشةةف  فةةي عةةام 

آ ل متر، 5.1وتلقام المستشف  عل  مساحة 

مليةةو  جنيةة ، وتبلةةم 467.2وحلةةا بتكلفةةة كليةةة 

سةريريا 189ال اقة ا سةتيعابية للمستشةف  

.ويوجد بها جميع الت صصال وازقسام

اء تةة  البةةدء فةةي شنشةة: مستشةةف  رمةةد المحلةةة▪

، وحلةةةا بتكلفةةةة كليةةةة 2016المستشةةةف  عةةةام 

ماليةةةين جنيةةة ، وبلغةةةد  اقتهةةةا 107.3بلغةةةد 

سةةةةريريا، ويوجةةةةد بهةةةةا جميةةةةع 40ا سةةةةتيعابية 

. الت صصال وازقسام

كةةةةةذلا عملةةةةةد الدولةةةةةة علةةةةة  ت ةةةةةوير عةةةةةدت مةةةةةن 

وتة المستشةةفيال، وفقيةةةا لمعةةايير الرقابةةةة والجةةة

ال اصةةةة بالمناومةةةة الجديةةةدة، ويمكةةةن الت ةةةرن

:لبعض تلا الجهوت كاآلتي

: 2015ت وير مستشف  زفتة  العةام فةي ينةاير ▪

مليةةةةو  جنيةةةة ، حيةةةةث تبلةةةةم 65بتكلفةةةةة بلغةةةةد 

سةةةةريريا  177ال اقةةةةة السةةةةريرية للمستشةةةةف  

وحلةةةا بهةةةدل ا رتقةةةاء بمسةةةتوى المناومةةةة 

ة الصةةةحية وتقةةةدي  الرعايةةةة الصةةةحية الشةةةامل

.التي يحتاجها الموا ن
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 ةا ت وير أقسام المستشفيال بجامعةة  ن▪

وحلا حت  تةتمكن مةن مواكبةة: 2020في يناير 

زيةةةةةةاتة المتةةةةةةرتتين مةةةةةةن محافاةةةةةةال الةةةةةةدلتا، 

ة شيمانيةةا بةةدورها الرالةةد فةةي مجةةا  تةةوفير الرعايةة

الصةةةةةةةحية، وتحسةةةةةةةين المناومةةةةةةةة ال بيةةةةةةةة، 

وتقةةةةةةةةةةدي  ال ةةةةةةةةةةدمال الصةةةةةةةةةةحية وال بيةةةةةةةةةةة 

المتنوعةةةةةة علةةةةة  المسةةةةةةتوى الةةةةةو ني لنحةةةةةةو 

.مليو  مريض سنويًّا18

:  ةةات ةةوير ورفةةع كفةةاءة الملجمَّةةع ال بةةي ب ن▪

حيةةةةةث تةةةةة  البةةةةةدء فةةةةةي ت ةةةةةوير الملجمَّةةةةةع فةةةةةي 

مليةةو  جنيةة   185.4، بتكلفةةة بلغةةد 2019عةةام 

ويشةةةةةةةةمل الت ةةةةةةةةوير جميةةةةةةةةع التشةةةةةةةة يبال 

.الدا لية وال ارجية

ت ةةةةةةةوير مستشةةةةةةةف  حميةةةةةةةال  ن ةةةةةةةا فةةةةةةةي ▪

ة وحلةا لتقةدي   دمةة  بيةة متميةز: 2021عام 

مليو  موا ن بمدينةة  ن ةا 2لما يقرب من 

تتمامةةةةةة  مةةةةةةع المعةةةةةةايير العالميةةةةةةة لرعايةةةةةةة 

مليةو  جنية ، 165المرق ، بتكلفة كلية بلغد 

 بقيةةةةةةةا زحةةةةةةةدث معةةةةةةةايير الجةةةةةةةوتة ومعةةةةةةةايير 

. مكافحة العدوى

بةد جارِ ا نتهاء من أعما  ت وير مستشف  ك▪

بةةةةدأل أعمةةةةا  ت ةةةةوير ورفةةةةع كفةةةةاءة : المحلةةةة

، وحلةةةةا بتكلفةةةةة 2018المستشةةةةف  فةةةةي عةةةةام 

.ماليين جني 4.2كلية بلغد 

116.6

206.9

2014 2020

ة عدد المرضى الأين تم عالجهم على نفق

2020و2014الدولة خالل عامي 

(ألف حالة)

.وزارة الصحة والسكا : المصدر
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اء بجانب تلةا الجهةوت، قامةد الدولةة أي يةا ب نشة

وت ةةةوير عةةةدت مةةةن المراكةةةز والوحةةةدال الصةةةحية  

وحدة صحية ومركزيا ل ب  21حيث ت  ت وير عدت 

وحتةة  فبرايةةر 2014ازسةةرة فةةي الفتةةرة مةةن يوليةةو 

مليةةةو  جنيةةة ، 40، بتكلفةةةة شجماليةةةة بلغةةةد 2018

، ويبلةةةم عةةةدت المسةةةتفيدين نحةةةو مليةةةو  نسةةةمة

وحلةةا بهةةدل تقةةدي   ةةدمال  بيةةة متميةةزة مةةن 

ت عيمةةةةال، و ةةةةب أسةةةةرة، وصةةةةيدلية، ومتابعةةةةة 

.للحمل، وشسعافال أولية

يةةةةةة اتصةةةةةاليا، بجانةةةةةب جهةةةةةوت ت ةةةةةوير البينةةةةةة التحت

ال اصةةةة بالرعايةةةة الصةةةحية، مةةةهدل المحافاةةةة

ن عدتيا مةن المبةاترال التةي اسةتهدفد المةوا ني

مبامةةةةرة، والتةةةةي جةةةةاءل أي يةةةةا فةةةةي ش ةةةةار سةةةةعي 

مةن الدولة الحييةث للنهةو  بالق ةاا الصةحي، و

:بينها

  مباترة عال  قعف وفقدا  السمع لأل فا▪

100"قةةةةةةمن فعاليةةةةةةال المبةةةةةةاترة الرلاسةةةةةةية 

.دت، وتستهدل كل المواليد الج"مليو  صحة

21

44

2014 2020

اكز الوسيل الكلوي المملوكة  عدد مر

2020و2014والمتعاقد عليها خالل عامي 

(مركز)

.وزارة الصحة والسكا : المصدر
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 بقةةةةد مديريةةةةة : مبةةةةاترة الكشةةةةف عةةةةن بلعةةةةد▪

شةةف الصةةحة بالغربيةةة المبةةاترة الرلاسةةية للك

وحةةةةةةدة 300عةةةةةةن بلعةةةةةةد عةةةةةةن  ريةةةةةة  شنشةةةةةةاء 

( telemedicine)للتشةةةةةةةةةة ي  عةةةةةةةةةةن بلعةةةةةةةةةةد 

وزارتي بالتنسي  بين وزارة الصحة والسكا  و

لةةي  ا تصةةا ل وتكنولوجيةةا المعلومةةال والتع

العةةةالي والبحةةةث العلمةةةي، وكةةةذا موافقةةةة وزيةةةر 

ل الصةةةحة والسةةةكا  علةةة  تةةةوفير ا ستشةةةارا

ن الصةحية مةةن  ةال  ت بيقةةال التشة ي  عةة

.بلعد

 تاميا، وفةي قةوء ات ةاح الدولةة   ةوال جةاتة ▪

لت بيةةةة  معةةةةايير سةةةةالمة المرقةةةة ، أ لقةةةةد

الدولةةةةةة مبةةةةةاترة مناومةةةةةة التةةةةة مين الصةةةةةحي 

الشةةةةةةةةةامل لتشةةةةةةةةةمل جميةةةةةةةةةع محافاةةةةةةةةةال 

الجمهوريةةةة، وتةةة تي محافاةةةة الغربيةةةة قةةةمن 

.محافاال المرحلة ال امسة

مين اتصةةاليا، بلةةم عةةدت المسةةتفيدين مةةن التةة ▪

ماليةةةةةةةةين 3.1الصةةةةةةةحي بمحافاةةةةةةةةة الغربيةةةةةةةة 

.2020مستفيد بنهاية عام 

105

112

2014 2019

ة ر 
 
عدد المنشآت الصحية بأس

2019و2014خالل عامي 

(منشأة)

.وزارة الصحة والسكا : المصدر
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ب ن ةةا قةةمن ( (IGأو  مدرسةةة حكوميةةة توليةةة 

 مم مدارس عل  مسةتوى الجمهوريةة، وحلةا 

فةةي ش ةةار الجهةةوت التةةي تبةةذلها الدولةةة للنهةةو 

اء بمناومة التعلي  قبل الجامعي، وقد تة  شنشة

، وتةةة  افتتاحهةةةا شِشةةةر 2018المدرسةةةة فةةةي نةةةوفمبر 

لةةةةي  توقيةةةةع بروتوكةةةةو  بةةةةين وزارة التربيةةةةة والتع

مجموعةةة المةةدارس"الفنةةي ومبسسةةة والتعلةي 

( (IGفي مصر إلنشاء مجموعة مةدارس " الدولية

احة الدولية الحكومية، وتلقام المدرسةة علة  مسة

.آ ل متر مربع3.8

الجدير بالذكر أ  المحافاةة مةهدل العديةد مةن

ي  المشروعال الهاتفة شل  تحسين جةوتة التعلة

تةةي ، وال"المةةدارس اليابانيةةة"بهةةا  حيةةث تةة  شنشةةاء 

لها ت  شعدات العديد من الدراسال مسبقيا إلنشةا

يةةةة المدرسةةةة المصةةةرية اليابان: بالمحافاةةةة، ميةةةل

ة فصةليا تراسةييا، باإلقةاف11والتي ت ة  بسمنوت

تةي تة  شل  المدرسة المصرية اليابانية ب ن ةا وال

ث ، وتلعد  أكير ت وريا، حية2018افتتاحها في أكتوبر 

تةةةة  تزويةةةةدها بمعامةةةةل وغةةةةرل للحاسةةةةب اآللةةةةي، 

مةةةةدارس يابانيةةةةة ب جمةةةةالي6وت ةةةة  المحافاةةةةة 

.2021/2020تلميذيا عام 612

كما مهدل المحافاة شنشاء عدت مةن مةدارس 

مدرسةةةة  ةةةو  مزيةةةد : اللغةةةال بالمحافاةةةة ميةةةل

وبر الرسةةمية للغةةةال، والتةةةي تةة  تنفيةةةذها فةةةي أكتةةة

، مةةن  ةةال  شقامةةة مبنيةة  جديةةد متكامةةل علةة 2019

فصةةةةةو  ريةةةةةا  4)متةةةةةريا، وي ةةةةة  298مسةةةةةاحة 

، (فصةةو  شعةةداتي3–فصةةو  ابتةةدالي 6–أ فةةا  

 البيةةا، ومدرسةةة تفةةرة الرسةةمية 540ويسةتوعب 

عةام افتتاحها رسميًّا في بداية اللغال، والتي ت  

، ومدرسةةةةةة عمةةةةةر بةةةةةن ال  ةةةةةاب 2019الدراسةةةةةي 

 البيةةةا 517، ب اقةةةة اسةةةتيعابية الرسةةةمية لغةةةال

.و البة

  وتمامةةةييا مةةةع   ةةةة الدولةةةة للنهةةةو  بةةةالتعلي

ازساسةةةةي والفنةةةةي قامةةةةد المحافاةةةةة ب نشةةةةاء 

العديةةةةةةد مةةةةةةن المةةةةةةدارس  سةةةةةةتيعاب الكيافةةةةةةة 

:ال البية بالمحافاة، من بينها

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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اسةي مدرسة قرية نمرة البصةل للتعلةي  ازس▪

فصةةةةليا ب اقةةةةة 33بالمحلةةةةة الكبةةةةرى، وت ةةةة  

. البيا و البة1077استيعابية 

، سةيللتعلةي  ازساسندسةيممدرسة قرية ▪

. الب و البة900ب اقة استيعابية 

.يمدرسة قرية الشرقية للتعلي  ازساس▪

، وت ةةةةة  للتعلةةةةي  ازساسةةةةيتمةةةةرومدرسةةةةة ▪

.فصليا33

، للتعلةةةةي  ازساسةةةةيالبهةةةةوتيمدرسةةةةة عزبةةةةة ▪

. الب و البة302ب اقة استيعابية 

مدرسةةةةةة عةةةةةات  العبةةةةةد للتعلةةةةةي  ازساسةةةةةي، ▪

. البيا و البة990ب اقة استيعابية 

سةيمدرسة عبد الحميةد يحية  للتعلةي  ازسا▪

بعزبةةةةة بريشةةةةة بمركةةةةز كفةةةةر الزيةةةةال، ب جمةةةةالي

.فصليا11

والتةةي مدرسةةة ق ةةور اإلعداتيةةة الحدييةةة بنةةين▪

فصةو  7، وت ة  2018ت  افتتاحها في أكتوبر 

تراسية ومعامل، وغةرل حاسةب آلةي، ومكتبةة 

.وغرل لألنش ة والمجا ل

بالمحلةةةةةة الكبةةةةةرى، الدوا ليةةةةةةمدرسةةةةةة قريةةةةةة ▪

فصةةةليا 12فصةةةو  ريةةةا  أ فةةةا ، و4وت ةةة  

 البيةةةةةةةةا 660تعليميًّةةةةةةةا ب اقةةةةةةةة اسةةةةةةةتيعابية 

.و البة

مدرسةةةة مصةةةة ف  كامةةةةل ا بتداليةةةةة، وت ةةةة ▪

فصةةةةةةةةةليا تراسةةةةةةةةةيًّا ب اقةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةتيعابية 16

. البيا و البة660

اإلعداتيةةةة بنةةةال، الملقامةةةة علةةة شبيةةةارمدرسةةةة ▪

ألةةةةةةةةةف متةةةةةةةةةر مربةةةةةةةةةع، وت ةةةةةةةةة 1.9مسةةةةةةةةةاحة 

فصةةو  تراسةةية، وحجةةرة مجةةا ل، ومعمةةل 9

.كمبيوتر، ومكتبة، وقاعة متعدتة ازغرا 

، أقيمةةةد مدرسةةةة مصةةة ف  صةةةاتن الرافعةةةي▪

آ ل متةةةةةر مربةةةةةع، وت ةةةةة  8.2علةةةةة  مسةةةةةاحة 

فصةةةةةليا تراسةةةةةيًّا لجميةةةةةع مراحةةةةةل التعلةةةةةي 56

و  الم تلفةةة  للحةةد  مةةن الكيافةةة تا ةةل الفصةة

.بالمدارس التجريبية
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وفةةةي هةةةذا السةةةيان، عملةةةد الدولةةةة علةةة  شنشةةةاء 

وشحةةةةال ، وتجديةةةةد، وتوسةةةةعة، وتعليةةةةة عةةةةدت مةةةةن 

، (2021-2014)المةدارس بالمحافاةةة فةي الفتةةرة 

:كا  نتاجها كالتالي

مدرسةةةةة، بتكلفةةةةة شجماليةةةةة 120شنشةةةةاء عةةةةدت ▪

.مليو  جني 873بلغد نحو 

مدرسةةة، بتكلفةةة 131شحةةال  جزلةةي وكلةةي لعةةدت ▪

.ماليين جني 605.9شجمالية بلغد نحو 

مدرسةةةةة، بتكلفةةةةة شجماليةةةةة 52توسةةةةعة عةةةةدت ▪

.مليو  جني 221.4بلغد نحو 

مةةدارس، بتكلفةةة شجماليةةة بلغةةد6تعليةةة عةةدت ▪

.ماليين جني 6.9نحو 

فقامةةةةد المحافاةةةةة التعلةةةةيم الفنةةةةي أمةةةةا عةةةةن 

اعية بت ةوير مدرسةةة محمةد صةةال  اليانويةة الصةةن

، ب اقةةة 2019وتةة  افتتاحهةةا رسةةميًّا فةةي سةةبتمبر 

ألةةةةةف  الةةةةةب بمتوسةةةةةط كيافةةةةةة 27اسةةةةةتيعابية 

 البيةةةةةا للفصةةةةةل الواحةةةةةد، وت ةةةةة  المدرسةةةةةةة 37

مليةةو  12ت صصيةةا، وحلةةا بتكلفةةة بلغةةد نحةةو 13

ة جنيةة ، هةةذا باإلقةةافة شلةة  ت ةةوير مبنةة  المدرسةة

، سةةن ةبالالفنيةةة الفندقيةةة للشةةبو  السةةياحية 

آ ل متةةر مربةةع، 4وتلقةةام المدرسةةة علةة  مسةةاحة 

.  مليو  جني 2.5بتكلفة بلغد 

وفةةةةةةةةي قةةةةةةةةوء اهتمةةةةةةةةام الدولةةةةةةةةة بازمةةةةةةةة ا  

حوي اإلعاقة، افتتحةد المحافاةة مدرسةة ازمةل

للصةةةةةةةةة  وقةةةةةةةةةعال السةةةةةةةةةمع ب ن ةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي 

، وأقيمةةةد المدرسةةةة علةةة  مسةةةاحة 2016مةةةارس 

.فصو  تراسية9ألف متر مربع وت   2نحو 

وعلةةة  ششةةةر السةةةالف حكةةةر ، حاةةةي ق ةةةاا التعلةةةي  

بمحافاةةةةة الغربيةةةةة باهتمةةةةام كبيةةةةر مةةةةن الدولةةةةة 

د انعكسد آشار  عل  أر  الواقع، حيث ان ف 

بتدالية نسبة التسرب من التعلي  في المرحلة ا 

عةةةةةةام % 0.27شلةةةةةة  2014/2013عةةةةةةام % 0.88مةةةةةةن 

، كمةةا ان ف ةةد نسةةبة التسةةرب مةةن2020/2019

عةةام % 3.44التعلةةي  فةةي المرحلةةة اإلعداتيةةة مةةن 

.2020/2019عام % 1.10شل  2014/2013
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ية فةي السةةيان حاتة ، ارتفةةع عةدت الفصةةو  الدراسةة

ل ليصةةة(   يشةةةمل التعلةةةي  اززهةةةري)بالمةةةدارس 

، مقارنةةةة 2021/2020ألةةةف فصةةةل عةةةام  24.5شلةةة  

.2014/2013ألف فصل عام 22.1بنحو 

وعلةة  جانةةب آ ةةر، وتمامةةييا مةةع توجةة  الدولةةة نحةةو

تعلةي  التحو  الرقمي، وتنفيذيا لمشروا ت ةوير ال

اليةةةةةةانوي، تةةةةةة  شت ةةةةةةا  مةةةةةةبكال تا ليةةةةةةة لعةةةةةةدت 

مدرسةةةةةة شةةةةةانوي ورب هةةةةةا ب  ةةةةةو  فةةةةةةايبر 124

ب وتوصةةيل  دمةةة اإلنترنةةد حسةةب كيافةةة ال ةةال

.بكل مدرسة في المحافاة

3.44

1.10

2014/2013 2020/2019

ل نسبة التسرب للمرحلة اإلعدادية خال

(2020/2019–2014/2013)عامي 

)%(

.الفنيوالتعلي وزارة التربية والتعلي  : المصدر

0.88

0.27

2014/2013 2020/2019

الل نسبة التسرب للمرحلة االبتدائية خ

(2020/2019–2014/2013)عامي 

)%(

.الفنيوالتعلي وزارة التربية والتعلي  : المصدر
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ة عل  تلعد  كلية الهندسة بجامعة  ن ا أو  كلي

مسةةةةةةةتوى الجامعةةةةةةةال المصةةةةةةةرية تةةةةةةة  اعتمةةةةةةةات

معامةةةةةةل بهةةةةةةا توليًّةةةةةةا، واسةةةةةةتمراريا لسلسةةةةةةلة 3

  اإلنجازال والجهةوت التةي تبةذلها الدولةة للنهةو

فةي بالتعلي  فةي المحافاةة  فقةد م ةد الدولةة

  واتهةةةةا نحةةةةو تعةةةة  وت ةةةةوير التعلةةةةي  العةةةةالي 

:بالمحافاة من  ال 

شنشةةةاء كليةةةة الحاسةةةبال والمعلومةةةال بجامعةةةة 

 ن ةةةةةةةةةا، حيةةةةةةةةةث تلسةةةةةةةةةه  كليةةةةةةةةةة الحاسةةةةةةةةةبال 

والمعلومةةةال فةةةي تقةةةدي  منةةةا  تعليمةةةي وبحيةةةي

متميةةةةز لبنةةةةاء كةةةةواتر مت صصةةةةة تمتلةةةةا قةةةةدرال

تنافسةةةية عاليةةةة فةةةي مجةةةا ل علةةةوم الحاسةةةبال

وناةةةةةةةة  وتكنولوجيةةةةةةةةا المعلومةةةةةةةةال وهندسةةةةةةةةة 

:البرمجيال، من  ال 

مةةو بنةةاء ناةةام تعليمةةي مت ةةور يةةتالءم مةةع الن▪

المتسةةةةةةةةةةةارا فةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةا ل الحاسةةةةةةةةةةةبال 

.والمعلومال

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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شمةةةةةدات ال الةةةةةب ب صةةةةةو  المعرفةةةةةة والبحةةةةةث ▪

العلمةةةةةةي، وتنميةةةةةةة الةةةةةةوعي بقيمةةةةةةة التعلةةةةةةي  

ة المسةةةةتمر، وحتميةةةةة الةةةةتعل   الةةةةذاتي، وأهميةةةة

. است دام ازساليب الحديية في هذا المجا

كمةةا مةةهدل المحافاةةة شنشةةاء المبنةة  الجديةةد 

ي لكليةةةةة التربيةةةةة النوعيةةةةة بجامعةةةةة  ن ةةةةا، والةةةةذ

متةةةر، 2000 وابةةة  علةةة  مسةةةاحة 6يتكةةةو  مةةةن 

 الةةةةب 400مةةةةدرجال مركزيةةةةة بسةةةةعة 4وي ةةةة  

للمدر  وقاعة أنش ة، ورسة ، ومعامةل لجميةع 

ركزيةةة، الت صصةةال بالكليةةة، ف ةةليا عةةن مكتبةةة م

ي كمةةةا أ  المبنةةة  ملجهَّةةةز باحتياجةةةال ال ةةةالب حو

.الهم 

أي يةةةةةةا تةةةةةة  وقةةةةةةع حجةةةةةةر ازسةةةةةةاس للجامعةةةةةةة 

وت، التكنولوجيةةةةة ببهبيةةةةد الحجةةةةارة بمركةةةةز سةةةةمن

آ ل متةةةةةر مربةةةةةع 10والتةةةةةي تقةةةةةع علةةةةة  مسةةةةةاحة 

لمواكبةةةةة التكنولوجيةةةةا وت ةةةةري  جيةةةةل جديةةةةد مةةةةن

املة الشباب للمساهمة في عملية التنمية الشة

والمسةةتدامة، ومةةن المقةةرر افتتةةا  الجامعةةة فةةي

. 2023/2022العام الدراسي 

20

27

2014/2013 2020/2019

 جمالي عدد الكليات والمعاهد 

بالمحافظة خالل عامي

(2014/2013–2020/2019)

(كلية ومعهًدا)

.وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي: المصدر
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 ، فةةي ش ةةار اهتمةةام المحافاةةة باليقافةةة والفنةةو

ن ةةا، بمدينةةة  " المركةةز اليقةةافي"فقةةد تةة  ت ةةوير 

ألف متر مربةع، ويتسةع 1.5وتبلم مساحت  الكلية 

مشةةةاهديا فةةةي شةةةالث مسةةةتويال  حيةةةث 450لنحةةو 

ي ةةةة  قاعةةةةال لتكنولوجيةةةةا المعلومةةةةال، وصةةةةالة

دريبال لكبةةار الةةزوار، وغرفيةةا للفنةةانين، وصةةا ل للتةة

رحيا ومسةةة. وقاعةةةال لألنشةةة ة اليقافيةةةة والفنيةةةة

يةة  مزوتيا ب حدث تقنيال الصول واإلقةاءة الحدي

مة، مما يبهل   ستقبا  العةرو  الفنيةة ال ة 

وبلغةةةةةةةد تكلفةةةةةةةة ت ةةةةةةةوير  اإلجماليةةةةةةةة حةةةةةةةوالي 

.مليو  جني 33

علةةة  ششةةةر السةةةالف حكةةةر ، حاةةةي ق ةةةاا اليقافةةةة 

ن والفنةةةو  بمحافاةةةة الغربيةةةة باهتمةةةام كبيةةةر مةةة

الدولةةة، انعكسةةد آشةةار  علةة  أر  الواقةةع، حيةةث 

بيتةةةةةيا 13بلةةةةم عةةةةدت قصةةةةور وبيةةةةول اليقافةةةةة نحةةةةو 

، وبلةم عةدت تور 2020وقصريا لليقافةة بنهايةة عةام 

.مسار  في نفم العام9المسار  العامة 

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
"
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م ت  عمل ت وير مامل لمسر  مدينة  ن ا عةا

مشةةةةةاهد علةةةةة  500، والةةةةةذي يسةةةةةع لنحةةةةةو 2018

متةةةةةةر، ويعتبةةةةةةر مسةةةةةةر   ن ةةةةةةا 2000مسةةةةةةاحة 

فرقة فنيةة مةا بةين 25المتنفم الوحيد زكير من 

مسةةةةةةر ، ونةةةةةةواتي مسةةةةةةر ، ومسةةةةةةر  لل فةةةةةةل، 

وموسةةةةةيق ، وفنةةةةةةو  مةةةةةةعبية، وآ ل مةةةةةةعبية، 

كيلي وشنشات تيني، باإلقافة شل  معار  فن تش

للشةةةةةباب وورة فنيةةةةةة وأتبةةةةةاء علةةةةة  مسةةةةةتوى 

. نواتِ أتبية تابعة لقصور اليقافة4

كمةةةا نامةةةد محافاةةةة الغربيةةةة معةةةر   ن ةةةا 

، وحلةا بمدرسةة صةاتن 2018اليالث للكتةاب عةام 

.الرافعي بمدينة  ن ا

ذوي أي يةةا، تةة  افتتةةا  فصةةو  لتنميةةة المواهةةب لةة

.القدرال ال اصة بالمركز اليقافي ب ن ا

لةا و تاميا، يجةري ت ةوير قصةر شقافةة المحلةة، وح

لسةةةنة 2282فةةةي قةةةوء قةةةرار رلةةةيم الةةةوزراء رقةةة  

ار ، بش   ت صةي  ق عةة أر  كالنةة بجةو2017

مدينةةةة المحلةةةة-مجلةةةم مدينةةةة المحلةةةة الكبةةةرى 

افةةة  محافاةةة الغربيةةة لصةةالة وزارة اليق-الكبةةرى 

. لت وير المسر  المقام عليها

41

49

2014 2019

عدد المكتبات العامة والمتخصصة 

والجامعية والمعاهد خالل عامي 

2019و2014

(مكتبة)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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، والتةةي 2030فةةي قةةوء تنفيةةذ اسةةتراتيجية مصةةر 

تسةةةع  شلةةة  وقةةةع اآلليةةةال الداعمةةةة وازنشةةة ة 

ا التةةي تعةةزز تور المةةرأة فةةي المجتمةةع ومشةةاركته

قيةةة  اإليجابيةةة فةةةي عمليةةة التنميةةةة، وتسةةع  لتح

رأة مبةةدأ تكةةافب الفةةر ، وتسةةتهدل تمكةةين المةة

التمكةةةةةين السياسةةةةةي، )فةةةةةي محاورهةةةةةا ازربعةةةةةة 

ي، والتمكةةةةةين ا جتمةةةةةاعي، والتمكةةةةةين ا قتصةةةةةات

فقةةد قامةةد المحافاةةة بالعديةةد مةةن (. والحمايةةة

:الجهوت لتحقي  هذا الهدل عل  النحو اآلتي

ة نا  فرا المجلم القومي للمرأة بمحافاة▪

ساندي بلةد "ندوة بعنوا  2017الغربية عام 

د   وقةة"منتجةةال مصةةرية ب يةةدي مصةةرية.. بقةوة 

ة جاءل هذ  الندوة شيمانيا بدور المرأة المصةري

ة في تع  ومساندة ا قتصات الةو ني وأهمية

دل تحقيةة  التمكةةين ا قتصةةاتي للمةةرأة، وبهةة

ترمةةةةةيد ا سةةةةةتهال ، وحمايةةةةةة المسةةةةةتهلا، 

. والتوعية ب همية مساندة الدولة

  وفةةي اإل ةةار حاتةة ، تةة  افتتةةا  معةةر  وملتقةة▪

ة للحةرل اليدويةةة ورالةةدال ازعمةةا  بالمحافاةة

.. منتجةةال مصةةرية ب يةةدِ مصةةرية"تحةةد مةةعار 

، كمةةةا تةةة  تقةةةدي "مةةةجعي منةةةت  بنةةةد بلةةةد 

ة مبةالم ماليةة كقةرو  للمةرأة المعيلةة إلقامة

.مشروعال صغيرة بقرى ومراكز المحافاة

ولحمايةةةة المةةةرأة فةةةي مواجهةةةة العنةةةف ازسةةةري 

والمجتمعةةةي، أ لةةة  المجلةةةم القةةةومي للمةةةرأة 

نةةوفمبر 25، بدايةةة مةن "يةوم16حملةة الةةة "بالغربيةة 

، حيةةةث تةةة  تنفيةةةذ حملةةةة 2019تيسةةةمبر 10وحتةةة  

يوميةةةةا لمناه ةةةةة العنةةةةف قةةةةد 16بلغةةةةد مةةةةدتها 

من المةةرأة وتت ةةمن الحملةةة قيةةام مديريةةة الت ةةا

اب ا جتمةةةاعي، ومديريةةةة اليقافةةةة، ومديريةةةة الشةةةب

ة والرياقة بعقد نةدوال علة  مسةتوى المحافاة

صف لنشر الوعي ب همية المرأة وكونها تشكل ن

المجتمةةةع، وعةةةدم جةةةواز ممارسةةةة أي مةةةكل مةةةن 

.أمكا  العنف قدها

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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كمةةا قامةةد مديريةةة الت ةةامن ا جتمةةاعي بعمةةل 

أة تراسةةة لألمةةةكا  الم تلفةةةة للعنةةف قةةةد المةةةر

، ووقةةةع (ح ةةةر–ريةةةف )حسةةةب  بيعةةةة المكةةةا  

الحلةةةةو  المناسةةةةبة لهةةةةا، كمةةةةا يةةةةت  عمةةةةل تورال 

، تدريبيةةةةة للسةةةةيدال العةةةةامالل بالةةةةديوا  العةةةةام

ب والوحةةدال المحليةةة بمراكةةز المعلومةةال للتةةدري

علي  عل  الحاسب اآللي واإلنترند للحر  عل  ت

عد أ فالهن القي  والمباتئ، واحترام المرأة، والبل

.عن العنف

التةي " احميهةا مةن ال تةا "وفي ش ار جهوت حملةة 

أ لقتهةةةةا اللجنةةةةة الو نيةةةةة للق ةةةةاء علةةةة   تةةةةا 

مي اإلنةةاث برلاسةةة مشةةتركة بةةين المجلةةم القةةو

للمةةرأة والمجلةةم القةةومي لل فولةةة وازمومةةة،

ان لقةةد فعاليةةال حملةةة  ةةرن ازبةةواب بعنةةوا 

، 2019بالمحافاة فةي يوليةو " احميها من ال تا "

ألفيةةا مةةن السةةيدال والرجةةا  31حيةةث اسةةتهدفد 

.واز فةةةةةا  بمركةةةةةزي  ن ةةةةةا والمحلةةةةةة الكبةةةةةرى

عةةن تسةةتهدل الحملةةة التوعيةةة باز  ةةار الناتجةةة

ة عمليةةةةة ال تةةةةا  مةةةةن الناحيةةةةة ال بيةةةةة والنفسةةةةي

للبنةةةال، كمةةةا تةةة  تنةةةاو  الموقةةةوا مةةةن الناحيةةةة

حي  الدينية سواءي من الةدين اإلسةالمي أو المسةي

  كمةةةا تعتبةةةر جميةةةع الهيئةةةال ال بيةةةة فةةةي العةةةال

ال تةةةةا  جريمةةةةة م الفةةةةة آلتاب المهنةةةةة وجريمةةةةة 

.يلعاقِب عليها القانو 

ن نسةةبة اإلنةةاث مةةن شجمةةالي البةةاحيي
.2019بالمبسسال البحيية عام 

53.8%
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربول مصر .تسهم في تقد 



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

3
آالف

منشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأة

ئةةةة عةةةدت المنشةةةنل الصةةةناعية الملسةةةجلة بالهي
العامةةةةةةةةة للتنميةةةةةةةةة الصةةةةةةةةناعية بالمحافاةةةةةةةةة 

.2020عام 

ألف وحددة484.2

سدددددددددددكنية

عةةةدت المشةةةتركين فةةةي  دمةةةة الغةةةاز ال بيعةةةي 
.2020بالمحافاة بنهاية عام 

مليددددددددددددددددددددددارات4.7

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددد 

شجمةةةةةةةالي ا سةةةةةةةتيمارال العامةةةةةةةة الملوجهةةةةةةةة 
.2021/2020للمحافاة في   ة عام 

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددون364

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مشةةةروعيا لتوصةةةيل الغةةةاز ال بيعةةةي 12تكلفةةةة 
بمةةةةةةةةةد  وقةةةةةةةةةرى المحافاةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةةرة 

(.2018فبراير –2014يوليو )

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون13

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ن ةةا التكلفةةة اإلجماليةةة لت ةةوير متحةةف آشةةار  
.2019عام 

ألددددددددددددف350.1

فدددددددددان

ة شجمالي المساحة المزروعةة بمحافاةة الغربية
.2020 ال  عام 
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تحاةةةة  محافاةةةةة الغربيةةةةة بةةةةالموقع الوسةةةة ي 

المتصةةةةةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةةةةةبكة ال ةةةةةةةةةةةةةرن اإلقليميةةةةةةةةةةةةةة 

ة والسةةكا الحديديةةة، ازمةةر الةةذي يبهلهةةا لتصةةب

دلتا، نق ة ا رتكاز وا تصا  ببةاقي محافاةال الة

أي يةةةا تز ةةةر المحافاةةةة بالعديةةةد مةةةن ازنشةةة ة 

" الغةةةز  والنسةةةي "الصةةةناعية، يةةة تي علةةة  رأسةةةها 

شحةةةدى قةةةالا الصناعةةةةة)بمدينةةةة المحلةةةة الكبةةةرى 

، ف ةةةةليا عةةةةن ارتفةةةةاا ترجةةةةة (المهمةةةةة فةةةةي مصةةةةةر

لةذي  صوبة وشنتاجية ازراقي الزراعية بها، ازمر ا

ة، يعةةزز مكانتهةةا كمحافاةةة اسةةتيمارية، وصةةناعي

.وزراعية

اتصةةةةةةةاليا، ت ةةةةةةة  محافاةةةةةةةة الغربيةةةةةةةة من قةةةةةةةة 

ي الصةةةةناعال النسةةةةةيجية بالمحلةةةةةة الكبةةةةةرى والتةةةةة

المن قةة الصةناعية : منا  ، وهةي3تنقس  شل  

ألةةةةةةف متةةةةةةر مربةةةةةةع، 40.7ازولةةةةةة  علةةةةةة  مسةةةةةةاحة 

المن قةةةةةة الصناعيةةةةةةةةةة اليانيةةةةةةةةةة علةةةة  مساحةةةةةةةة

اليةة اليألف متر مربةع، والمن قةة الصةناعية59.2

.ألف متر مربع43.4عل  مساحة ( تحد التنفيذ)

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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هةةةةذا وقةةةةد تةةةة  ت ةةةةمين محافاةةةةة الغربيةةةةة فةةةةي 

تيمار الحوافز ا ستيمارية الوارتة في قانو  ا س

  حيةةةةةث تلعةةةةةد  الغربيةةةةةة مةةةةةن 2017لسةةةةةنة 72رقةةةةة  

ح    الةذي يسةت(ب)المحافاال الكالنة بالق اا 

مةن قةانو  ا سةتيمار 11الحافز الوارت فةي المةاتة 

مةةةن % 30  وفيةةة  يةةةت   صةةة  2017لسةةةنة 72رقةةة  

.امة بهاالتكاليف ا ستيمارية للمشروعال الملق

فةةةةةةةةي سةةةةةةةةيان متصةةةةةةةةل، بلةةةةةةةةم شجمةةةةةةةةالي قيمةةةةةةةةة 

ا سةةتيمارال العامةةة الملوجهةةة للمحافاةةة نحةةو

، 2021/2020مليةةارال جنيةة  وفقيةةا ل  ةةة عةةام 4.7

عةةةةةن   ةةةةةة عةةةةةام % 51.6بنسةةةةةبة زيةةةةةاتة قةةةةةدرها 

2020/2019.

دة وقةةد ارتفةةع عةةدت الشةةركال ا سةةتيمارية الجديةة

التةةةةي تةةةة  ت سيسةةةةها بمحافاةةةةة الغربيةةةةة، حيةةةةث

، فةةةي 2020مةةةركة جديةةةدة  ةةةال  عةةةام 228بلغةةةد 

، بنسةبة 2014مركة جديةدة فقةط عةام 93مقابل 

، ليصةةةل بةةةذلا شجمةةةالي عةةةدت %145زيةةةاتة ت  ةةةد 

شلةة  الشةةركال ا سةةتيمارية القالمةةة بالمحافاةةة

مةةةركة موزعةةةة علةةة  الق اعةةةال ال دميةةةة، 1934

لةةا اإلنشةةالية، الصةةناعية، السةةياحية، وغيرهةةا، وح

بةةةرأس مةةةةةةةةةا  ملصةةةةةةةةةةدر قةةةةةةةدر  2020حتةةة  عةةةةةةةام 

مةركال قالمةة 910مليارال جني ، في مقابل 6.5

بةةةةةةرأس مةةةةةةا  ملصةةةةةةدر قةةةةةةدر 2014حتةةةةةة  عةةةةةةام 

ا  مليةةارال جنيةة ، بنسةةبة زيةةاتة فةةي رأس المةة3.5

%. 85.7الملصدر تلقدرَّ بنحو 

910

1934

2014 2020

ية القائمة  عدد الشركات االستثمار

بالمحافظة خالل الفترة

(2014–2020*)

(ىركة)

.الهيئة العامة لالستيمار والمنا   الحرة: المصدر
.بيا  تراكمي* 
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حلةةةةةة  المن قةةةةةةة الصةةةةةةناعية بالمحلةةةةةةة الكبةةةةةةرى 

لةة  بمحافاةةة الغربيةةة أصةةبة حقيقةةة ملموسةةة ع

أر  الواقةةةةةةةع، ب يةةةةةةةدِ مصةةةةةةةرية، بعةةةةةةةد أ  قةةةةةةةارب 

المشةةةةةةةروا علةةةةةةة  ا نتهةةةةةةةاء وال ةةةةةةةر  لشةةةةةةةباب 

المستيمرين، ورجةا  ازعمةا ، وأصةحاب مصةانع

ة الغةةةز  والنسةةةي  والصةةةناعال المكملةةةة بمدينةةة

ر قلعة العما  في المحلة الكبرى، والذي يلعد  أكب

.لصناعة الغز  والنسي  في مصر

لةةةةة تلعةةةةد  المن قةةةةة الصةةةةناعية المت ةةةةورة بالمح

ة واحةةةد( من قةةةة الصةةةناعال النسةةةيجية)الكبةةةرى 

من قةةة صةةناعية قةةد تقةةرر شنشةةارها علةة  13مةةن 

مسةةةتوى الجمهوريةةةة قةةةمن المبةةةاترة الرلاسةةةية

، لةةدع  ق ةةاا الصةةناعال الصةةغيرة والمتوسةة ة

وتةةةةةةوفير مجمعةةةةةةال صةةةةةةناعية كاملةةةةةةة المرافةةةةةة  

نيع والتجهيةةةةزال للمسةةةةتيمرين  لتعميةةةة  التصةةةة

المحلةةي، ورفةةع القيمةةة الم ةةافة وتةةوفير فةةر 

، عمةل للشةباب فةةي كافةة محافاةال الجمهوريةةة

حيةةةةةةةةةةةث تلقةةةةةةةةةةةام المن قةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةةةاحة 

:منا  3ألف متر مربع وتنقس  شل  143

المن قةةة ازولةة  عبةةارة عةةن مجمةةع صةةناعال ▪

وحةةةدة صةةةناعية 615نسةةةيجية متكامةةةل بعةةةدت 

ألف متر مربع، ومكونةة مةن 40.7عل  مساحة 

ق عةةة أر  بمسةةاحال تتةةراو  مةةن ألةةف 24

. ألف متر مربع2.5متر مربع شل  

المن قةةةةةةةة اليانيةةةةةةةة ملقامةةةةةةةة علةةةةةةة  مسةةةةةةةاحة ▪

ق عةة 49ألف متر مربةع ومقسةمة شلة  59.2

متةر مربةع 400صناعية  تتراو  مساحتها مةن 

ألةةةةف متةةةةر مربةةةةع متعةةةةدتة ازغةةةةرا  1.6شلةةةة  

صةةةناعال غذاليةةةة، وهندسةةةية،"الصةةةناعية مةةةن 

".وتوالية، وأماكن شتارية

المن قةةةةةةةة الياليةةةةةةةة ملقامةةةةةةةة علةةةةةةة  مسةةةةةةةاحة ▪

ق عةة 37ألف متر مربع، ومقسمة شلة  43.4

متةةر مربةةع 500صةناعية تتةةراو  مسةةاحتها مةةن 

. ألف متر مربع2.5شل  

يةة تي حلةةا فةةي ش ةةار   ةةة الدولةةة إلقامةةة منةةا   

حلةي وتجمعال صناعية، وتشجيع ا سةتيمار الم

.وازجنبي، ومواكبة الت ور الصناعي

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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وفةةةةة  ش ةةةةةار تعةةةةةة  الدولةةةةةة لالسةةةةةتيمار وشقامةةةةةةة 

ملةةة المنةةا   اللوجسةةتية والتجاريةةة وأسةةوان الج

وسالسةةةل اإلمةةةدات والتوزيةةةع ومنةةةا   ال ةةةدمال 

لدفع عجلة ا قتصات القةومي والحةد مةن م ةا ر

قيةةة التقلبةةال السةةعرية، وتةةوفير فةةر  عمةةل حقي

أمةةةام الشةةةباب، فقةةةد مةةةهدل محافاةةةة الغربيةةةة 

افتتةةةةا  أو  مةةةةو  تجةةةةاري يقةةةةام  بقيةةةةا للمعةةةةايير

العالميةةة مةةو   ن ةةا، والةةذي ي ةة  العديةةد مةةن 

ة متةةةةاجر التجزلةةةةة العالميةةةةة والمنةةةةا   الترفيهيةةةة

ر العالليةةةة، ومجمةةةع للسةةةينمال، وأمةةةاكن  نتاةةةا

السةةةيارال ل دمةةةة مةةةوا ني الةةةدلتا، ويةةةوفر مةةةو  

آ ل فرصةةةة عمةةةل مبامةةةرة 10 ن ةةةا أكيةةةر مةةةن 

.وغير مبامرة

يقةةةةع قةةةةمن " مةةةةو   ن ةةةةا"والجةةةةدير بالةةةةذكر أ  

ية المرحلة ازول  من مشروا المن قة اللوجست

ام بمحافاةةة الغربيةةة، والةةذي يقةة" تاو  تةةاو  تلتةةا"

نحةو فدانيا باستيمارال تصل شل 82عل  مساحة 

وي ةةة  هةةةذا المشةةةروا عةةةدتيا . مليةةةارال جنيةةة 8.2

كبيةةةةريا مةةةةن المشةةةةروعال والمنةةةةا   الصةةةةناعية 

ة، وا سةةةتيمارية التةةةي سةةةت دم محافاةةةة الغربيةةة

ألةف فرصةة 50ومحافاال الوج  البحري، ويةوفر 

عمةةل مبامةةرة وغيةةر مبامةةرة، ف ةةليا عةةن شقامةةة 

ب، فندن كبير عل  أحدث الةنا  العالميةة، ومالعة

.وأندية، ومنا   ترفيهية

ة وقةةد ارتفةةع عةةدت المنشةةنل الصةةناعية المسةةجل

آ ل 3و بالهيئة العامة للتنمية الصناعية شل  نحة

ألةةف منشةة ة 2.5مقابةةل نحةةو 2020منشةة ة عةةام 

.2014عام 

شجمةةةةةةالي أعةةةةةةدات العةةةةةةاملين بالمنشةةةةةةنل 
.2020الصناعية الملسجلة بنهاية عام 

ألدددددددددددددددددددددددددف135.6

عامددددددددددددددددددددل
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، في ش ار اهتمةام الدولةة بةة همية التحةو  الرقمةي

نميةة وميكنة ال دمال التةي تقةدم للمةوا نين، وت

الق ةةةاا الزراعةةةي فةةةي مصةةةر، قامةةةد وزارة الزراعةةةة 

ة مشةةروا مناومةة"واستصةةال  ازراقةةي بةة  الن 

، بهةةةةةةدل ميكنةةةةةة تورة عمةةةةةةل "الحيةةةةةازة الزراعيةةةةةة

، مناومةةة الحيةةازة الزراعيةةة، وتبسةةيط اإلجةةراءال

وتشةةغيل المناومةةةة علةةة  مسةةةتوى الجمعيةةةال 

الزراعيةةةةةة، واإلتارال، والمةةةةةديريال، وتيةةةةةوا  عةةةةةام 

وزارة الزراعة، وقد جاءل محافاة الغربية قمن 

.محافاال المرحلة ازول 

وفةةةةةي السةةةةةيان حاتةةةةة ، فقةةةةةد بلةةةةةم عةةةةةدت الكةةةةةرول 

ي الملصدرة قمن مناومة كارل الفال  الذكي فة

ألةف كةارل، كمةا بلةم 317.6محافاة الغربيةة نحةو 

ألةةةف كةةةارل، 250.2عةةةدت الكةةةرول الملفعلةةةة نحةةةو 

. 2021وحلا حت  أغس م 

ة اتصةةةاليا، تةةة  شنشةةةاء مح ةةةة غربلةةةة لتقةةةاوي الةةةذر

أ نةةةةةةةا  10الشةةةةةةةامية بقةةةةةةةدرة شنتاجيةةةةةةةة بلغةةةةةةةد 

ة فةةي السةةةاعة، وشحةةةال  وتجديةةد المجفةةةف، بتكلفةةة

.2020ماليين جني  في عام 6.9بلغد 

ل كمةةا تةة  شنشةةاء شالجةةة لحفةةم تقةةاوي المحاصةةي

، بتكلفةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةةد نحةةةةةةةةةو 2017الزراعيةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةام 

. ماليين جني 3.3

بقريةةةةة " مركةةةةز اإلرمةةةةات الزراعةةةةي"كمةةةةا تةةةة  افتتةةةةا  

صةةةةناتيد بمركةةةةز  ن ةةةةا، والملقةةةةام علةةةة  مسةةةةاحة 

تفةةةةرة، ونفيةةةةا، : قةةةةرى، وهةةةةي5متةةةةر، وي ةةةةدم 600

.وروصناتيد، وكفر الشيخ سلي ، ومنش ة جنز

هةةذا شلةة  جانةةب تنفيةةذ عةةدت مةةن القوافةةل الزراعيةةة

اتة لرفةةع الةةوعي لةةةدى المةةزارعين بكيفيةةة ا سةةةتف

مةةن الم لفةةال الزراعيةةة  كمةةا بلةةم عةةدت الحقةةةو  

حقليةةا فةةي عةةام 326اإلرمةةاتية بمحافاةةة الغربيةةة 

2021/2020.

يةة وفي اإل ار حات ، نامد مديريةة الزراعةة بالغرب

تعزيةةز ازعمةةا  الزراعيةةة فةةي "، مشةةروا 2019عةةام 

الممةةةةةو  مةةةةةن قبةةةةةل الوكالةةةةةة " الريةةةةةف المصةةةةةري

.(USAID)ازمريكية للتنمية 

الزراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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تةةة  ا تيةةةار عشةةةر جمعيةةةال زراعيةةةة علةةة  مسةةةتوى 

المحافاةةةةة للمشةةةةاركة فةةةةي المشةةةةروا كمرحلةةةةة 

أولةةة ، والجمعيةةةال الم تةةةارة ملميَّلةةةة عةةةن مراكةةةز 

. ن ا، وق ور، وكفر الزيال، والسن ة

تعزيةةةةةةز ازعمةةةةةةا  "والجةةةةةةدير بالةةةةةةذكر أ  مشةةةةةةروا 

يت ةةةمن الن ةةةان" الزراعيةةةة فةةةي الريةةةف المصةةةري

الجغرافةةةي للقةةةاهرة الكبةةةرى والوجةةة  القبلةةةي، مةةةن

ي  ةةةةةال  المكاتةةةةةب اإلقليميةةةةةة ا سةةةةةتراتيجية فةةةةة

كتةةب ازقصةةر والمنيةةا والغربيةةة، باإلقةةافة شلةة  الم

الةةةةةرليم فةةةةةي القةةةةةاهرة، ويسةةةةةتهدل المشةةةةةروا 

صةةةةةةةةةغار المةةةةةةةةةزارعين، ومجموعةةةةةةةةةة المنتجةةةةةةةةةين، 

ر والمشةةةترين، والمصةةةدرين، والمصةةةنعين، وتجةةةا

، المنتجال الزراعية، والمورتين، والعما ، والمرأة

والشةةةةباب، و ريجةةةةي كليةةةةال الزراعةةةةة والمةةةةدارس 

كمةةةا يعمةةةل علةةة  تعزيةةةز ناةةةام . الفنيةةةة الزراعيةةةة

تسةةةةةةةوي  المحاصةةةةةةةيل البسةةةةةةةتانية فةةةةةةةي مصةةةةةةةر، 

وتحسةةةين قةةةدرة صةةةغار المةةةزارعين والمصةةةنعين 

ومجموعةةةال المنتجةةةين والمبسسةةةال العاملةةةة 

.في مجا  المحاصيل عالية القيمة

، كمةةةةا تةةةةولي الدولةةةةة اهتماميةةةةا مسةةةةتمريا ومتزايةةةةديا

بمشةةةةةةةروا الصةةةةةةةوب الزراعيةةةةةةةة، شح يعتبةةةةةةةر مةةةةةةةن 

المشةةروعال التةةةي تةةةبتي شلةة  الحفةةةا  علةةة  أمةةةن 

وقةةةد مةةةهدل محافاةةةة الغربيةةةة . مصةةر الغةةةذالي

، بقريةةةةةةةة "مشةةةةةةةروا الصةةةةةةةوب الزراعيةةةةةةةة"تنفيةةةةةةةذ 

، التابعةةةة لمركةةةز ق ةةةور، علةةة  مسةةةاحة"العتابيةةةة"

صةةةةةوبة بمسةةةةةاحال 40أربعةةةةةة أفدنةةةةةة ب جمةةةةةالي 

.فدانيا15م تلفة، وتع ي شنتاجية ما يقرب من 

واستمراريا لجهةوت المحافاةة المبذولةة فةي تعة 

الق ةةاا الزراعةةي، فقةةد اسةةتهدفد المحافاةةة أ  

يةث تصبة واحدة من أكبر مراكز تجميةع ازلبةا ، ح

آ ل  ةن 306.2بلم شنتا  المحافاة من ازلبةا  

واسةةةةتمرارا لجهةةةةوت المحافاةةةةة فةةةةي . 2020عةةةةام 

تعةةةة  ق ةةةةاا الزراعةةةةة، فقةةةةد تةةةة  افتتةةةةا  الوحةةةةدة 

ةة البي ريةةةة بكفةةةر الزيةةةال والمقامةةةة علةةة  مساحةةة

متةةر، وتقةةدم جميةةع ال ةةدمال البي ريةةة لعةةدت100

.قرية من قرى مركز كفر الزيال37
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رفتهةةا يلعةةد  البتةةرو  مةةن أهةة  ا كتشةةافال التةةي ع

ارة، البشةةرية، فهةةو عنصةةر رلةةيم فةةي بنةةاء الح ةة

صو  حيث تكمن أهميت  بشكل أساسي في الح

علةةة  وقةةةوت النقةةةل والكهربةةةاء وفةةةي العديةةةد مةةةن 

ا مجةا ل الحيةاة از ةرى، لةذا تةولي الدولةة اهتماميةة

لغةةاز مةةديديا بالتوسةةع فةةي مشةةروعال البتةةرو  وا

.ال بيعي

وفةةي ش ةةار ت بيةة  سياسةةة الدولةةة و  ةةة وزارة

روا البتةةرو  واليةةروة المعدنيةةة للتوسةةع فةةي مشةة

، فقةةةةةد تةةةةة  "توصةةةةةيل الغةةةةةاز ال بيعةةةةةي للمنةةةةةاز "

ا نتهةةةةةاء مةةةةةن توصةةةةةيل الغةةةةةاز ال بيعةةةةةي لعةةةةةدت

ألةةةةف وحةةةةدة سةةةةكنية بمحافاةةةةة الغربيةةةةة 484.2

ألةةةةةف وحةةةةةدة 258.8مقابةةةةةل 2020بنهايةةةةةة عةةةةةام 

.2014سكنية عام 

غةاز ومن أبرز المشروعال المنفذة، ت  توصةيل ال

ال بيعةةةةةةي لمةةةةةةد  المحلةةةةةةة الكبةةةةةةرى، و ن ةةةةةةا، 

، وكفةةةةر الزيةةةةال، وقةةةةرى أ ةةةةرى وزفتةةةة وسةةةةمنوت، 

مشةةةةةةةةةةةةةةروعيا  ةةةةةةةةةةةةةةال  الفتةةةةةةةةةةةةةةرة 12ب جمةةةةةةةةةةةةةةالي 

، بتكلفةةةةةةةة بلغةةةةةةةد(2018فبرايةةةةةةةر –2014يوليةةةةةةةو )

.مليو  جني 364

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"



38|محافظة الوربية  |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

مبةةاترة تحويةةل وشحةةال  المركبةةال"كمةةا تةة  ش ةةالن 

، وهي تلعةد  2021في يناير " للعمل بالغاز ال بيعي

مةل شحدى المبةاترال القوميةة ال موحةة التةي تتكا

ة مةةع اسةةتراتيجية الدولةةة لرفةةع مسةةتوى معيشةة

المةةوا نين وتقةةدي  أف ةةل ال ةةدمال لهةة ، هةةذا 

قليةةةل شلةةة  جانةةةب الفوالةةةد البيئيةةةة المتميلةةةة فةةةي ت

.  ا نبعاشال ال ارة للوقوت التقليدي

اميةةا وجةةدير بالةةذكر أ  محافاةةة الغربيةةة تةةولي اهتم

بتحويةةةةةةةل وشحةةةةةةةال  المركبةةةةةةةال للعمةةةةةةةل بالغةةةةةةةاز 

رال ال بيعي، ويبكد عل  حلةا ارتفةاا عةدت السةيا

نحةو المحولة للعمل بالغةاز ال بيعةي لتصةل شلة 

آ ل 6.9مقابةةةةةل 2020ألةةةةةف سةةةةةيارة عةةةةةام 12.6

.2014سيارة عام 

تةي ، وال"حيةاة كريمةة"وفي ش ار المبةاترة الرلاسةية 

د تةةة  ش القهةةةا لت ةةةوير القةةةرى المصةةةرية، ت ةةةمن

المرحلةةةةة ازولةةةة  منهةةةةا شت ةةةةا  الغةةةةاز ال بيعةةةةي 

، وفةةي هةةذا السةةيان، تةة  شت ةةا زفتةة لمنةةاز  مركةةز 

، وجارِ نه ايالفرا الرليم للغاز ال بيعي بقرية 

.العمل بفرا الدغايدة

6.9

12.6

2014 2020

ات المحولة للعمل بالواز  عدد السيار

2020و2014الطبيعي خالل عامي 

(ألف سيارة)

.وزارة البترو  واليروة المعدنية: المصدر
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مدينةةة سةةمنوت بمحافاةةة الغربيةةة هةةي المح ةةة

د ال امسة لمسار العاللة المقدسة، حيةث مكية

يوميةةا 17فيهةةا السةةيدة العةةذراء والسةةيد المسةةية 

قبةةةةةل اسةةةةةتئنال رحلتهمةةةةةا، ويت ةةةةةمن مشةةةةةروا 

ايفيةا ت وير مسار العاللةة المقدسةة بالغربيةة تن

قةافة ميكانيكيًّا لواجهةة الكنيسةة ومةدا لها، باإل

ة شلةةة  القبةةةاب وبرجةةةي ازجةةةراس إلزالةةةة آشةةةار ازتربةةة

وازم ةار، كمةا تمةةد شزالةة اإلمةغا ل الموجةةوتة 

بشةةةةارا سةةةةعد زغلةةةةو  أمةةةةام الكنيسةةةةة، وتبلةةةةيط

، وتهةةةا  جميةةةعاإلنترلةةةو ازرقةةةيال باسةةةت دام 

واجهةةةال المحةةةا  التجاريةةةة الواقعةةةة علةةة  جةةةانبي 

ا الشارا بلو  موحد، وعمةل  فتةال ب سةماء تلة

راز المحا  بتصمي  ولو  موحد يتناسب مع ال ة

.المعماري للكنيسة

كمةةةا تةةة  عمةةةل نةةةافورة جديةةةدة بميةةةدا  البةةةدراوي 

وتوسةةةةةعة الميةةةةةدا ، وشنشةةةةةةاء سةةةةةاحة  نتاةةةةةةار 

السةةةةيارال فةةةةي نهايةةةةة الميةةةةدا  وعمةةةةل لوحةةةةال 

شرمةةةةةاتية علةةةةة  جةةةةةانبي الشةةةةةارا للتعريةةةةةف بنشةةةةةار 

.مدينة سمنوت

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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بيةة وتتنوا المزارال السةياحية فةي محافاةة الغر

-مسةةةر  مدينةةةة  ن ةةةا )مةةةا بةةةين ترفيهيةةةة ميةةةل 

دوي مسةجد السةيد البة)، وتينية (حديقة ازندلم

ار متحةةةف آشةةة)، وأشريةةةة (كنيسةةةة ازقبةةةا  الكبةةةرى-

قريةةةةةةةةةةة–معبةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةمنوت –وسةةةةةةةةةط الةةةةةةةةةةدلتا 

(.الفرعونيةصالحجر

مواقةةةع قةةةمن مسةةةار 3كمةةةا تةةة  افتتةةةا  وت ةةةوير 

العاللةةةةة المقدسةةةةة فةةةةي ش ةةةةار مشةةةةروا ت ةةةةوير 

موقةةةةةع سةةةةةمنوت : وشحيةةةةةاء هةةةةةذا المسةةةةةار، وهةةةةةي

اةة بمحافاة الغربية، وموقع تل بسة ا بمحاف

  الشرقية، وموقةع كنيسةة السةيدة العةذراء مةري

.بمحافاة كفر الشيخبس ا

وفةةةةي ش ةةةةار اهتمةةةةام المحافاةةةةة بت ةةةةوير ق ةةةةاا 

السةةياحة واآلشةةار، قامةةد المحافاةةة بالعديةةد مةةن

:المشروعال لتحقي  هذا الهدل، ومنها

، وي ة  2019ت  ترمي  متحف آشةار  ن ةا عةام ▪

المتحةةةةةف عةةةةةدتيا كبيةةةةةريا مةةةةةن الق ةةةةةع ازشريةةةةةة 

المهمةةةة، والتةةةي يصةةةل عةةةدتها شلةةة  أكيةةةر مةةةن 

ق عةةةةةةة أشريةةةةةةة، تحكةةةةةةي تةةةةةةاريخ ازسةةةةةةر 2000

نة  ويتكةو  مب. المصةرية فةي م تلةف العصةور

ة المتحف من  مسةة  وابة ، وبلغةد التكلفة

.مليو  جني 13اإلجمالية للمشروا 

كمةةةةةا تةةةةة  ت ةةةةةوير وتجميةةةةةل ميةةةةةدا  مسةةةةةجد ▪

 ، السيد أحمد البدوي، والمن قة المحي ةة بة

  لتشةةةةجيع 2016بحةةةةي أو   ن ةةةةا فةةةةي يونيةةةةو 

السةةةةةةةةياحة الدينيةةةةةةةةة، بتكلفةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةد نحةةةةةةةةو

.ألف جني 500

هةةةةةةةو شجمةةةةةةةالي عةةةةةةةدت الشةةةةةةةركال 
السةةةةةياحية بالمحافاةةةةةة بنهايةةةةةة

.2020عام 

ىدددددددددددددددددركة44
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار تاعد  التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملةر والتي تنطو

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

.وتعزيز المواطنةر وتوفير االحتياجات األساسية التي ال  نى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

14.4
ي عدت المستفيدين من ال ةما  ا جتمةاعي فة

.2020المحافاة عام 

ألدددددددددددددددددددددددددددف 111.7

مسددددددددددددتفيد

عةةةةةدت مسةةةةةتفيدي برنةةةةةامجي تكافةةةةةل وكرامةةةةةة 
.2020/2019بالمحافاة عام 

مليددددددددددددددددددون44.8

جنيدددددددددددددددددددددددد 

محةةةةةةةةاك  6تكلفةةةةةةةةة شنشةةةةةةةةاء وت ةةةةةةةةوير عةةةةةةةةدت 
(.2021-2014)بالمحافاة في الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون1.3

بطاقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

ايةةة عةةدت الب اقةةال التموينيةةة بالمحافاةةة بنه
.2020عام 

كنيسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة43

ومبنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى

قنةين شجمالي عدت الكنةالم والمبةاني التةي تة  ت
.2021أوقاعها حت  أبريل 

مليددددددددددددددددددددددددددون800

جنيددددددددددددددددددددددددددددددد 

يكم التكلفةةة ا سةةتيمارية إلنشةةاء نةةاتي مةةاتر
.2020الرياقي بالمحافاة في أغس م 

ألدددددددددددددددددددددددددددف 

مسددددددددددددتفيد
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بمحافاةةةةة " الشةةةةباب والرياقةةةةة"فةةةةازل مديريةةةةة 

الغربيةةة بةةالمركز ازو  علةة  مسةةتوى محافاةةال

، وحلةةةةةا  ةةةةةال  2020ق ةةةةةاا الةةةةةدلتا فةةةةةي يوليةةةةةو 

باب احتفالية تقيةي  اإلتارال المركزيةة لةوزارة الشة

والرياقةةةةةةةةةة، ومةةةةةةةةةديريال الشةةةةةةةةةباب والرياقةةةةةةةةةة 

بالمحافاةةةةةةةال التةةةةةةةي نامتهةةةةةةةا وزارة الشةةةةةةةباب 

.والرياقة عل  مسر  الوزارة

فةةي ش ةةار جهةةوت محافاةةة الغربيةةة لتعزيةةز ق ةةاا 

الشةةةةةباب الرياقةةةةةة وصةةةةةقل مهةةةةةارال الشةةةةةباب، 

قامةةد محافاةةة الغربيةةة ب نشةةاء عةةدت مةةن مراكةةز 

الشةةةةةباب والمالعةةةةةب الرياقةةةةةية  ل دمةةةةةة أبنةةةةةاء 

المحافاةةة وتنميةةة مهةةاراته  وتشةةجيعه  علةة 

:ممارسة هواياته ، ومن بين حلا

تمةةد شقامتةة : ملعةةب بمركةةز مةةباب أبةةو صةةير▪

2028وفقيةةةةةةةةا لقةةةةةةةةرار رلةةةةةةةةيم الةةةةةةةةوزراء رقةةةةةةةة  

.2016لسنة 

ب وحلةا بموجة: مركز مةباب كفةر أحمةد مةلبي▪

.2018لسنة 892قرار رليم الوزراء رق  

اريةةة نةةاتي مةةاتريكم الرياقةةي بالمن قةةة التج▪

يةذ  فةي واللوجستية بالمحافاة، الذي ت   تنف

، ويقةةةةةدم كافةةةةةة ال ةةةةةدمال 2020أغسةةةةة م 

الرياقةةةةية للشةةةةباب بالمن قةةةةة، وقةةةةد بلغةةةةد

اء التكلفةةةةةة ا سةةةةةتيمارية المل صصةةةةةة إلنشةةةةة

.مليو  جني 800الناتي 

د، وي ةةة  النةةةاتي مالعةةةب للتةةةنم، والسةةةلة، واليةةة

والكةةر  ال ماسةةية، وملعةةب كةةرة قةةدم قةةانوني بةة 

مةةةةدرجال تسةةةةع ألةةةةف متفةةةةر ، ومبنةةةة  اجتماعيًّةةةةا،

مالعةةةةةةةب 8صةةةةةةةالة للجةةةةةةةي ، من قةةةةةةةة أ فةةةةةةةا ، 

منهةةةةةةا ملعةةةةةةب زجةةةةةةاجي للب ةةةةةةو ل شسةةةةةةكواة

.الدولية، وحمامال سباحة

تةةا  تةة  افت: نةةاتي سةةيتي كلةةوب بمدينةةة  ن ةةا▪

.2021ناتي سيتي كلوب جزليًّا في مايو 

المةة، أما بصدت جهوت الدولة لت وير الكيانال الق

وال اصةةةة بق ةةةاا الشةةةباب والرياقةةةة والهاتفةةةة

   شلةةة  ت ةةةوير  وفقيةةةا للمعةةةايير العالميةةةة، فقةةةد تةةة

:هات وير بعض مراكز الشباب بالمحافاة  من

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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تمةةةد: بمركةةةز كفةةةر الزيةةةالشبيةةةارمركةةةز مةةةباب ▪

أعما  ت ةوير الملعةب ال ماسةي بةالمركز فةي

.ألف جني 400  بتكلفة بلغد 2014يونيو 

احةة  تةة  افتت: مركةةز مةةباب كفةةر حةةانول البحةةري▪

.ألف جني 860، بتكلفة بلغد 2015في يونيو 

وتجةةةةةدر اإلمةةةةةارة شلةةةةة  أ  عةةةةةدت مراكةةةةةز الشةةةةةباب 

، كمةةا 2020مركةةزيا فةةي عةةام 282بالمحافاةةة بلةةم 

ناتييةةا، ووصةةل عةةدت 45بلةةم عةةدت ازنديةةة الرياقةةية 

.  ملعبيا رياقييا في العام نفس77المالعب شل  

واعترافيةةةةةا ب هميةةةةةة المشةةةةةاركة المنتامةةةةةة فةةةةةي 

لياقةة ازنش ة الرياقةية والبدنيةة مةن شكسةاب ال

ية البدنيةةة وغةةرس  يةةارال أسةةاليب الحيةةاة الصةةح

لةةةةةدى از فةةةةةا  والشةةةةةباب، مةةةةةهدل محافاةةةةةة 

ام الغربيةةة تنفيةةذ العديةةد مةةن الفعاليةةال  ةةال  عةة

مةةةةةةةبتمريا ومهرجانيةةةةةةةا وقافلةةةةةةةةي، 25، منهةةةةةةةا 2020

مشةةةةةةةةةروعيا 164تورة وب ولةةةةةةةةةة رياقةةةةةةةةةية، و25و

فعاليةةال مةةبابية أ ةةرى 110نةةدوة، و117رياقةةيًّا، و

ألف مشار ، وحصةدل المحافاةة 78.2ب جمالي 

ى العديد من الجوالز والمراكةز ازولة  علة  مسةتو

.2020الجمهورية  ال  عام 

188

211

2014 2020

اكز الشباب خالل عدد المكتبات داخل مر

2020و2014عامي 

(مكتبة)

.وزارة الشباب والرياقة: المصدر
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مبةةةاترة أ لقهةةةا السةةةيد رلةةةيم ".. حيةةةاة كريمةةةة"

الجمهوريةةةةةة بهةةةةةدل تحسةةةةةين مسةةةةةتوى الحيةةةةةاة 

اجيةا علة  للفئال المجتمعية ازكير تهميشيا واحتي

ز مستوى الدولة، و اصةي فةي القةرى، وحاةي مركة

بةةةةةدع  كبيةةةةةر، فهةةةةةو أحةةةةةد المراكةةةةةز التةةةةةي " زفتةةةةة "

، بواقةةةةةةةع "حيةةةةةةةاة كريمةةةةةةةة"تسةةةةةةةتهدفها مبةةةةةةةاترة 

مشةةةروعيا لهةةةا 712قريةةةة، وقةةةد تةةة  ت صةةةي  54

مليةةارال جنيةة ، وحلةةا 3.9بتكلفةةة شجماليةةة قةةدرها 

م ، ب جمةالي عةدت مسةتفيدين بلة2021حت  نوفمبر 

. ألف نسمة600نحو 

ومةةن بةةين أبةةرز المشةةروعال التةةي مةةهدها مركةةز 

، 2021، وتةةة   اإلعةةةال  عنهةةةا فةةةي أغسةةة م زفتةةة 

شنشةةةاء مجمةةةع  ةةةدمال بقريةةةة الغريةةةب التابعةةةة 

ألةةةةةف 19قةةةةةرى أ ةةةةةرى و7للمركةةةةةز، والةةةةةذي ي ةةةةةدم 

.مصنع

لتشةةمل ميةةا " حيةةاة كريمةةة"تنوعةةد مشةةروعال 

الشرب والصةرل الصةحي، وال ةرن، واإلسةعال، 

والمجمعةةةال ال دميةةةة، والمجمعةةةال البي ريةةةة، 

ف ةةةليا عةةةن الكهربةةةاء، وا تصةةةا ل، ومشةةةروعال

".سكن كري "الرصف، ومشروا 

ومةةةةةن أبةةةةةرز تلةةةةةا المشةةةةةروعال، توصةةةةةيل الغةةةةةاز 

ة ، وتجديةةد مدرسةةالدغايةةدةال بيعةةي بقريةةة كفةةر 

عبةةةةد القةةةةاتر موسةةةة  بميةةةةد الحةةةةارو ، ومدرسةةةةة 

ا عن ، ف ليمبراملمالشهيد محمد رقا بقرية 

، "سةةةةكن كةةةةري "ت ةةةةوير المنةةةةاز  قةةةةمن مبةةةةاترة 

". زفت "وتب ين الترا الجارية في 

ز بجانةةب تلةةا المبةةاترة، عمةةدل الدولةةة شلةة  تعزيةة

امة الت املن ا جتماعي بالمحافاة من  ال  شق

بعةةةةةةةض المشةةةةةةةروعال التةةةةةةةي ت ةةةةةةةدم مةةةةةةةوا ني 

:المحافاة، ومن بينها

مبنةةةةة  الشةةةةةبو  ا جتماعيةةةةةة بقريةةةةةة سةةةةةجين ▪

اء ت  شنشار  بموجةب قةرار رلةيم الةوزر: الكوم

، بشةةةةةة   ت صةةةةةةي  2017لسةةةةةةنة 2732رقةةةةةة  

ز ق عة أر  كالنة بزمام سجين الكةوم بمركة

.ومدينة ق ور

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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تةةةةة  شنشةةةةةاء عةةةةةدت  مةةةةةم وحةةةةةدال : اتصةةةةةاليا▪

 ن ةةةةا، المحلةةةةة الكبةةةةرى، )اجتماعيةةةةة بمراكةةةةز 

، (2020–2015)فةي الفتةرة ( والسةن ةق ور، 

.ماليين جني 10.2بتكلفة بلغد 

وتجةةةدر اإلمةةةارة شلةةة  أ  عةةةدت المسةةةتفيدين مةةةن 

ألةةةةف مسةةةةتفيد، 14.4ال ةةةةما  ا جتمةةةةاعي بلةةةةم 

، كمةةةا بلةةةم 2020مليةةةو  جنيةةة  عةةةام 28.2ب جمةةةالي 

وحةةةةةدة، 148عةةةةةدت وحةةةةةدال ال دمةةةةةة ا جتماعيةةةةةة 

.جمعية أهلية  ال  العام نفس 1624و

وباإلقةةةةةافة شلةةةةة  تلةةةةةا المبسسةةةةةال المعنيةةةةةة 

بالشةةةةةةةبو  ا جتماعيةةةةةةةة، تةةةةةةة   شنشةةةةةةةاء بعةةةةةةةض 

:المبسسال از رى، عل  النحو التالي

معةةةةةر  بيةةةةةع منتجةةةةةال القةةةةةوال المسةةةةةلحة▪

تةةةة  شنشةةةةار  بموجةةةةب قةةةةرار : بالمحلةةةةة الكبةةةةرى

.2018لسنة 2695رليم الوزراء رق  

ة من قةةة ت مينيةةة ومنفةةذ صةةرل مت ةةور بقريةة▪

رار والتي ت  شنشارها بموجب قة: محلة أبو علي

.2018لسنة 2216رليم الوزراء رق  

  ت وير مبسسةة أحةداث المحلةة الكبةرى  ةال▪

وتت ةةةةةةمن ال ةةةةةةدمال ( 2018-2015)الفتةةةةةةرة 

ة الالزمةةةةة لةةةةذوي ا حتياجةةةةال ال اصةةةةة، بتكلفةةةة

.ماليين جني 3

  الملجمع التنموي الشامل، حيث ت  ت صي▪

ق عةةةة أر  تابعةةةة للدولةةةة، ناحيةةةة العزيزيةةةةة 

الوة التابعة للوحدة المحلية بقرية ميد بةدر حة

بمركةةةةةةةز سةةةةةةةمنوت، لصةةةةةةةالة وزارة الت ةةةةةةةامن 

ا جتمةةةاعي، إلقامةةةة المجمةةةع، وحلةةةا بموجةةةب 

.2019لسنة 1384قرار رليم الوزراء رق  

افةةل  تاميةةا، فقةةد بلةةم عةةدت مسةةتفيدي برنةةام  تك

ألةةةةف مسةةةةتفيد 111.7وكرامةةةةة بالمحافاةةةةة نحةةةةو 

ألةف أسةرة مسةةتفيدة 55)2020/2019 ةال  عةام 

ألةةف فةةرت مسةةتفيد مةةن 56.7مةةن برنةةام  تكافةةل و

، ب جمةةةةالي تكلفةةةةةة بلغةةةةد نحةةةةةةةةو (برنةةةةام  كرامةةةةة

.مليو  جني 493.2
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فةةةةي ش ةةةةار حةةةةر  الدولةةةةة علةةةة  تعزيةةةةز ال ةةةةدمال 

عل  التموينية وقبط ازسوان، تأبد المحافاة

تةوفير تبني مشروعال لتعزيز ال دمةة التموينيةة و

:السلع الرليسة للموا نين، ومن بين حلا

شنشةةةةاء مراكةةةةز ال دمةةةةة التموينيةةةةة بمحافاةةةةة ▪

ي  وتميلد أهةدال المشةروا فةي تقةد: الغربية

وتسةةةةةةةةةةهيل كافةةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةةدمال التموينيةةةةةةةةةةة 

ماليةةةين مسةةةتفيد مةةةن 3.6للمةةةوا نين  بعةةةدت 

مركزيا في 13هذا المشروا، وحلا ب نشاء عدت 

.مليو  جني 16.3، بتكلفة حوالي 2020مايو 

  تة: شنشاء صومعة  ن ا بمحافاةة الغربيةة▪

، وحلةةةةةةا بقةةةةةةدرة 2018ا نتهةةةةةةاء منهةةةةةةا عةةةةةةام 

ألةف  ةن  بهةدل الحفةا  علة  60اسةتيعابية 

الم ةةةةةزو  ا سةةةةةتراتيجي للقمةةةةةة، وا حتفةةةةةا 

باحتيةةةةةةا ي اسةةةةةةتراتيجي آمةةةةةةن مةةةةةةن السةةةةةةلع 

ازساسةةةية، والوصةةةو  شلةةة  أقةةةل نسةةةبة فاقةةةد

اء ممكنةةةةة، وبلغةةةةد التكلفةةةةة اإلجماليةةةةة إلنشةةةة

. مليو  جني 137.3الصومعة 

التمةةةةةةةةةةةةةةةة ي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداخلية

"
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ل شل  اتصاليا، ارتفع عدت الم ابز بالمحافاة ليص

مقابةةةةةةةةةةةةةةل 2020م بةةةةةةةةةةةةةةزيا فةةةةةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةةةةةام 1244

.2014م بزيا في عام 1221

شنشةةةةةةةاء عةةةةةةةدت مةةةةةةةن مشةةةةةةةروعال جمعيتةةةةةةةي ▪

ة بمحافاةةة الغربيةةة بالتعةةاو  مةةع جهةةاز تنميةة

المشةةةةةةةةةةةروعال المتوسةةةةةةةةةةة ة والصةةةةةةةةةةةغيرة 

ومتناهيةةةة الصةةةغر، ب جمةةةالي عةةةدت منافةةةذ بلةةةم 

منفةةذيا، ويهةةدل المشةةروا شلةة  زيةةاتة عةةدت 168

سةةية المنافةةذ السةةلعية، وتةةوفير السةةلع ازسا

ب سةةةعار مناسةةةبة للمةةةوا نين، وتةةةوفير فةةةر 

عمةةةةل للشةةةةباب، ب جمةةةةالي عةةةةدت مسةةةةتفيدين 

.آ ل مستفيد من هذ  ال دمة504

جةةةةار ت سةةةةيم أو  بورصةةةةة سةةةةلعية فةةةةي مصةةةةر 

بهةةةدل  فةةةض أسةةةعار السةةةلع، حيةةةث يةةةت  قةةةخ 

مليةةةةةةار جنيةةةةةة  إلنشةةةةةةاء 49اسةةةةةةتيمارال بقيمةةةةةةة 

ن من قةةة لوجسةةتية وتجاريةةة، وتةة  ا نتهةةاء مةة19

ي بمحةةةةافات: تنفيةةةةذ وتشةةةةغيل من قتةةةةين منهةةةةا

ر تلةا الغربية والبحيرة، حيث من المتوقع أ  توف

ألةةةف فرصةةةة عمةةةل 400المنةةةا   نحةةةو أكيةةةر مةةةن 

.مبامرة وغير مبامرة

فةةةةي السةةةةيان حاتةةةة ، جةةةةاري ا نتهةةةةاء مةةةةن شنشةةةةاء 

تةة  المن قةةة التجاريةةة اللوجسةةتية ب ن ةةا، حيةةث

ومن الملقرر ا نتهةاء 2017البدء في شنشالها عام 

يةةة ، وتلقةةدَّر تكلفتهةةا اإلجمال2022منهةةا  ةةال  عةةام 

مليارال جني ، 8.2بنحو 

ة وفةةي ش ةةار   ةةة الدولةةة لتةةوفير السةةلع الغذاليةة

للمةةةوا نين ب سةةةعار مناسةةةبة، وتعةةة  محةةةدوتي 

الةةةد ل، وشيصةةةا  الةةةدع  لمسةةةتحقي  مةةةن ازسةةةر 

ازكيةةةةةةر احتياجيةةةةةةا وغيةةةةةةر القةةةةةةاترين، ارتفةةةةةةع عةةةةةةدت 

شلةةة  الب اقةةةال التموينيةةةةةة بالمحافاةةةةةةة ليصةةةةةةل

مليةةةو  1.2مقابةةةل 2020مليةةةو  ب اقةةةة عةةةام 1.3

، كمةةةةةا ارتفةةةةةع عةةةةةدت البةةةةةدالين 2014ب اقةةةةةة عةةةةةام 

2020بةةةةدالين عةةةةام 2110التمةةةةوينيين ليصةةةةل شلةةةة  

.2014بدا  عام 1802مقابل 
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  يمكةةةةةةن الوصةةةةةةو  شلةةةةةة  التنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة 

بالعد  المنشوتة ش  في هل تحقي  بيئة تتس 

والمساواة، وهو ما سعد محافاة الغربية شل 

ن تحقيق ، حيث قامد المحافاة ب نشاء عدت مة

المحةةةاك  الجديةةةدة ورفةةةع كفةةةاءة محةةةاك  أ ةةةرى، 

:ليتميل أبرزها في

شنشةةاء محكمةةةة السةةةن ة الجزليةةةة بمحافاةةةة▪

حةةو ، وحلةةا بتكلفةةة تلقةةدَّر بن2015الغربيةةة عةةام 

مليةةةةو  جنيةةةة ، وحلةةةةا وفقيةةةةا لقةةةةرار وزيةةةةر 26.7

.2013لسنة 1479العد  رق  

رفةةةةع كفةةةةاءة مبنةةةة  محكمةةةةة  ن ةةةةا القةةةةدي ، ▪

مليةةةو  جنيةةة ، وقةةةد تةةة  1.1بتكلفةةةة تلقةةةدَّر بنحةةةو 

.2020ا نتهاء من أعما  ت ويرها في عام 

رفةةةةةةةةةةع كفةةةةةةةةةةاءة محكمةةةةةةةةةةة غةةةةةةةةةةرب  ن ةةةةةةةةةةا ▪

نحةو ، وحلةا بتكلفةة تلقةدَّر ب2020ا بتدالية عةام 

.مليو  جني 1.7

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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، 2021رفع كفاءة محكمة بسيو  الجزلية عام ▪

.ماليين جني 3.7وحلا بتكلفة تلقدَّر بنحو 

رفةةةع كفةةةاءة محكمةةةة مةةةرن  ن ةةةا ا بتداليةةةة▪

، وحلةةةةةةةةا بتكلفةةةةةةةةة تلقةةةةةةةةدَّر بنحةةةةةةةةو 2020عةةةةةةةةام 

.ماليين جني 6.8

وفةةةي ش ةةةار ت ةةةوير ورفةةةع كفةةةاءة شتارال الحمايةةةة 

المدنيةةةةةةة بالمحافاةةةةةةة، تةةةةةة  شنشةةةةةةاء عةةةةةةدت مةةةةةةن 

وحتةةةةةة  2014المشةةةةةةروعال  ةةةةةةال  الفتةةةةةةرة مةةةةةةن 

: ، كاآلتي2020

سةةةةيارال ش فةةةةاء جديةةةةدة إلتارة 5مةةةةراء عةةةةدت ▪

فةةةة الحمايةةةة المدنيةةةة بالمحافاةةةة، وحلةةةا بتكل

.ماليين جني 5تلقدَّر بنحو 

تركيةةةةةب كةةةةةاميرال مراقبةةةةةة للشةةةةةوارا، وحلةةةةةا ▪

. ماليين جني 8بتكلفة تلقدَّر بنحو 

ة التابعةة" محلةةة حسةةن"افتتةةا  نق ةةة مةةر ة ▪

، 2020لمركةةز مةةر ة المحلةةة الكبةةرى فةةي عةةام 

عزبة 24قرى و5متر، لت دم 600عل  مساحة 

.بن ان الوحدة المحلية لقرية محلة حسن

ز افتتةةةا  وحةةةدة اإلنقةةةاح النهةةةري الجديةةةدة بمركةةة▪

نيةل كفر الزيةال لتة مين المجةرى المةالي بنهةر ال

ة فرا رميد والذي يبةدأ مةن محافاةة المنوفية

حتةةة  محافاةةةة كفةةةر الشةةةيخ، وافتتةةةا  أعمةةةا 

ت ةةةوير قسةةة  مةةةر ة المسةةة حال الماليةةةة 

ر بكفر الزيةال وأعمةا  ت ةوير مركةز مةر ة كفة

.الزيال

وفةةي قةةوء ت ةةوير ال ةةدمال المقدمةةة للجمةةاهير،

قامةةةةد وزارة الدا ليةةةةة بنشةةةةر وتعمةةةةي  ماكينةةةةال 

السةةةةجل المةةةةدني الةةةةذكي، إلتاحةةةةة شصةةةةدار جميةةةةع 

سةةةةاعة فةةةةي العديةةةةد مةةةةن 24الوشةةةةال  علةةةة  مةةةةدار 

المحافاةةةةةةال، والتةةةةةةي مةةةةةةن قةةةةةةمنها محافاةةةةةةة 

مةدني الغربية، حيث ت  شنشاء ماكينال السةجل ال

.الذكي في مو  كارفور  ن ا بالمحافاة
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يلعةةةد  أحةةةد أهةةة  وأبةةةرز ... مسةةةجد الرحمةةةة ب ن ةةةا

المشةةةروعال التةةةي مةةةهدتها محافاةةةة الغربيةةةة 

باتئ بصدت تعزيز وت وير تور العباتة، وترسيخ م

التسةةةةاملة والتعةةةةايم، حيةةةةث تةةةة  بنةةةةاء مسةةةةجد 

، علةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةراز 2021الرحمةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي أبريةةةةةةةةةةل 

المعمةةةةاري اإلسةةةةالمي الحةةةةديث، بتكلفةةةةة بلغةةةةد

.  مليو  جني 50

والجةةدير بالةةةذكر أ  المسةةةجد يلقةةام علةةة  مسةةةاحة

متةةر مربةةع ليسةةع شجماليةةا مةةن الةةدا ل 1700تبلةةم 

ملصةةةلِ، ويتكةةةو  مةةةن سةةةاحة 1400وال ةةةار  نحةةةو 

متةر 1200 ارجية م صصة للصالة عل  مساحة 

ل مربةةةع، ويعلةةةو المبنةةة  منةةةارتين، يبلةةةم ارتفةةةاا كةةة

متةةةةةةريا ويتوسةةةةةة هما قبةةةةةةة مركزيةةةةةةة 37منهمةةةةةةا 

.متريا20ارتفاعها 

وفةةي ش ةةار   ةةة وزارة ازوقةةال  فتتةةا  وتجديةةد

وتجهيةةةةز المسةةةةاجد بم تلةةةةف مراكةةةةز المحافاةةةةة 

لين بالشةةةكل الاللةةة  وازميةةةل،  سةةةتقبا  المصةةة

زتاء الصةةةةلوال وشقامةةةةةة الشةةةةةعالر الدينيةةةةةة، تةةةةة  

العمةةل علةة  ت ةةوير عةةدة مسةةاجد علةة  مسةةتوى 

:المحافاة، ومن أبرزها ما يلي

افتتةةا  مسةةجدي سةةيدي محمةةد أبةةو السةةعوت ▪

والشةةةهيد عبةةةد المةةةنع  ريةةةا  بقريةةةة محلةةةة 

منةةةةول مركةةةةز  ن ةةةةا بعةةةةد شعةةةةاتة ت هيلهمةةةةا 

.2019وت ويرهما، وحلا  ال  مهر يونيو 

بَةةةر مسةةجد أبةةو اليزيةةد البسةة امي، والةةذي يلع تَ▪

مةةةةن أقةةةةدم المسةةةةاجد بالغربيةةةةة وملقةةةةام علةةةة  

متةةةةريا، وتةةةة  تجديةةةةد  وت ةةةةوير  1150مسةةةةاحة 

.بالكامل

مسةةةجد الفةةةةتة بقريةةةة كفةةةةر سةةةليما  عةةةةو  ▪

حة ، ويلقام المسجد علة  مسةاالسن ةبمركز 

.متر300

، مسجد السةالم بعزبةة العمةارة بمركةز  ن ةا▪

.2021ت  افتتاح  في أغس م 

دة مسجد أحمد باما المنشاوي بعزبة أبةو لبة▪

بقريةةةةةةة تلبنةةةةةةد قيصةةةةةةر، والةةةةةةذي يقةةةةةةع علةةةةةة  

متةةةريا مربعيةةةا، وتةةة  تجديةةةد  مةةةن 360مسةةةاحة 

. ال  وزارة ازوقال

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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مسةةةةجد اإلحسةةةةا  بقريةةةةة سندبسةةةةط مركةةةةز ▪

، حيةةةةةث تةةةةة  شحةةةةةال  وتجديةةةةةد المسةةةةةجد زفتةةةةة 

متةةةريا مربعيةةةا فةةةي 450بالكامةةةل علةةة  مسةةةاحة 

.2021أغس م 

عةةة مسةةجد الحمةةرة الكبيةةر فةةي قريةةة برمةةا التاب▪

ويلقةةام المسةةجد علةة  مسةةاحة : لمركةةز  ن ةةا

.2021قراريط، وحلا  ال  مهر أبريل 5تبلم 

ة اتصةةةاليا، بلةةةم عةةةدت المسةةةاجد الحكوميةةةة ازهليةةة

آ ل مسةةةةةةةةجد  ةةةةةةةةال  4.5بالمحافاةةةةةةةةة نحةةةةةةةةو 

.2020عام 

لةةة  تقتصةةةر جهةةةوت الدولةةةة علةةة  بنةةةاء المسةةةةاجد 

اء فحسةةب، بةةل اتسةةعد الجهةةوت لتت ةةمن شنشةة

زيةز الكنالم وت ويرها في ش ار هدل الدولةة لتع

تئ ، وحلةةا فةةي سةةيان مبةةا"التسةةاملة والتعةةايم"

ذا حقون اإلنسا  وأهدال التنمية المسةتدامة، لة

قامةةةةةد المحافاةةةةةة بت ةةةةةوير بعةةةةةض الكنةةةةةالم 

:والمنا   المحي ة بها ميل

تةةرة ب ن ةةا فةةي الفمةةارجرجمت ةةوير كنيسةةة ▪

.2017وحت  أكتوبر 2016من يوليو 

م وفي ش ار جهةوت الدولةة لتقنةين أوقةاا الكنةال

وفية  عل  مستوى الجمهورية، فقد ت  تقنين وت

كنيسةةةة ومةةةبنَ علةةة  مسةةةتوى 1882أوقةةةاا عةةةدت 

، وبلةةةةةم (مبةةةةةا 805ٍكنيسةةةةةة و1077)الجمهوريةةةةةة 

كنيسةة ومبنة  43نصيب محافاةة الغربيةة عةدت 

.2021ت  تقنينها وتوفي  أوقاعها حت  أبريل 

عةةةدت الكنةةةالم والمبةةةانيشجمةةةالي 
التةةةةةةةةي تةةةةةةةة  توفيةةةةةةةة  أوقةةةةةةةةاعها 
بمحافاةةةةةةةةةةةةة الغربيةةةةةةةةةةةةة حتةةةةةةةةةةةة  

.2021أبريل 

كنيسددددددددددددددة 43
ومبندددددددددددددددددى
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اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا  ير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

آالف3.8

وحدددة سددكنية

عةةةةدت وحةةةةدال اإلسةةةةكا  ا جتمةةةةاعي المنفَّةةةةذة 
.2020بالمحافاة حت  عام 

مليددددددددددددددددددددددددون763

جنيددددددددددددددددددددددددددددد 

را مشةروعيا لت هيةةل وتب ةين التةة16تكلفةة عةةدت 
(.2021-2018)بالمحافاة في الفترة 

مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنع2

عةةةدت مصةةةانع تةةةدوير القمامةةةة فةةةي المحافاةةةة 
.2020الغربية بنهاية عام 

ألددددددددددددددددددددددددددددددف15.3

مسدددددددددددددددتفيد

عةةةةةدت المسةةةةةتفيدين مةةةةةن وحةةةةةدال اإلسةةةةةكا  
.2020ا جتماعي في المحافاة حت  عام 

منطقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة12

ا عةةةدت المنةةةا   العشةةةوالية التةةةي تةةة  ت ويرهةةة
.2020حت  نهاية عام 

مليددددددددددددددددددددددون12.1

جنيددددددددددددددددددددددددددد 

وير تكلفةةةة ت ةةةوير ورفةةةع كفةةةاءة مصةةةنعين لتةةةد
.2019الم لفال بالمحافاة في أغس م 
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اإل ةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"

يلعةةةةد  مشةةةةروا اإلسةةةةكا  ا جتمةةةةاعي بمحافاةةةةة

الغربيةةةة أحةةةد أبةةةرز المشةةةروعال ال اصةةةة بق ةةةاا 

اإلسةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةال العمرانيةةةةةةة، يشةةةةةةمل 

مشةةةةةروا اإلسةةةةةكا  ا جتمةةةةةاعي فةةةةةي محافاةةةةةة 

:2019الغربية في يونيو 

فةة وحةدة سةكنية تة  شنشةارها بتكل2499عدت ▪

: مليةةو  جنيةة ، وحلةةا فةةي361شجماليةةة بلغةةد 

فر بسيو ،  ن ا، السن ا، سمنوت، زفت ، ك)

ب جمةةةالي عةةةدت مسةةةتفيدين( الزيةةةال، والمحلةةةة

.ألف نسمة11.2بلم نحو 

لغةد وحدة سكنية بتكلفة شجماليةة ب288عدت ▪

مليةةةةةةو  جنيةةةةةة  بالمحلةةةةةةة ب جمةةةةةةالي عةةةةةةدت 59

.ألف نسمة1.3مستفيدين بلم نحو 

وحةةةةدة سةةةةكنية بتكلفةةةةة شجماليةةةةة 1048عةةةةدت ▪

-زفتةةة  : )مليةةةو  جنيةةة ، وحلةةةا فةةةي145بلغةةةد 

( بسةةةةةيو –المحلةةةةةة - ن ةةةةةا -كفةةةةةر الزيةةةةةال 

آ ل 4.7ب جمةةالي عةةدت مسةةتفيدين بلةةم نحةةو 

.نسمة
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فةةةي هةةةذا اإل ةةةار تأبةةةد الدولةةةة علةةة  التوس ةةةع فةةةي

شقامةةة مشةةروعال اإلسةةكا  ا جتمةةاعي بموجةةب 

ل القرارال الوزارية  وحلا بهدل تحسين ال ةدما

هة ، المقدمة للموا نين وتوفير مسةكن ماللة  ل

:ويمكن توقية حلا عل  النحو التالي

تةةةةة  : مشةةةةةروا اإلسةةةةةكا  ا جتمةةةةةاعي بق ةةةةةور▪

2448شنشار  بموجب قرار رليم الةوزراء رقة  

، بشةةة   ت صةةةي  ق عةةةة أر  2018لسةةةنة 

 ، من أمال  الدولة ال اصة بمركز ومدينة زفت

لصةةةالة صةةةندون اإلسةةةكا  ا جتمةةةاعي وتعةةة  

التمويةةةل العقةةةاري، إلقامةةةة مشةةةروا شسةةةةكا  

. اجتماعي عليها

  تةة  شنشةةار: اإلسةةكا  ا جتمةةاعي بمحلةةة زيةةات▪

لسةةةنة 170بموجةةةب قةةةرار رلةةةيم الةةةوزراء رقةةة  

، بشةةةةة   ت صةةةةةي  ق عةةةةةة أر  مةةةةةن 2019

أمةةةال  الدولةةةة ال اصةةةة، بمحلةةةة زيةةةات بالوحةةةدة 

المحليةةةةةة لمركةةةةةز ومدينةةةةةة سةةةةةمنوت، إلقامةةةةةة 

.مشروا شسكا  اجتماعي عليها

تةةةة  شنشةةةةار : بالهيةةةةات اإلسةةةةكا  ا جتمةةةةاعي ▪

لسةةةنة 370بموجةةةب قةةةرار رلةةةيم الةةةوزراء رقةةة  

، بشةةةة   ت صةةةةي  ق عةةةةة أر  كالنةةةةة 2017

بةةرى، بمركةةز ومدينةةة المحلةةة الكالهيةةات بقريةةة 

لصةةةةةةةةةةةةةةةةالة وزارة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةكا  والمرافةةةةةةةةةةةةةةةة  

والمجتمعةةةةةةال العمرانيةةةةةةة، إلقامةةةةةةة شسةةةةةةكا  

.اجتماعي عليها

في قوء حلا، بلم شجمالي عدت وحةدال اإلسةكا 

  ا جتمةةاعي المنفَّةةةذة فةةةي محافاةةة الغربيةةةة حتةةة

آ ل وحةةدة سةةكنية، ب جمةةالي 3.8عةةدت 2020عةةام 

مليةةو  جنيةة ، كمةةا وصةةل عةةدت 700تكلفةةة بلغةةد 

شل  المستفيدين من وحدال اإلسكا  ا جتماعي

.ألف مستفيد  ال  الفترة حاتها15.3

ت فةةي سةةيان متصةةل، تةة  ا نتهةةاء مةةن شنشةةاء عةةةةةد

ة نحةةةو ل دمةةة( اسةةةتيماري)برجيةةةا سةةةكنيًّا تجاريًّةةةا 16

بةةر  -برجيةةا ب ن ةةا 14)ألةةف نسةةمة، تشةةمل 200

، وحلةةةةةا  ةةةةةال  الفتةةةةةرة (بةةةةةر  بسةةةةةمنوت-بزفتةةةةة  

، وبتكلفةةةةةةةةةةةة شجماليةةةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةةةةةد (2018–2014)

.مليو  جني 93.2
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فةةةةةةي ش ةةةةةةار   ةةةةةةة الدولةةةةةةة لت ةةةةةةوير المنةةةةةةا   

العشةةةوالية بجميةةةع محافاةةةال الجمهوريةةةة مةةةن 

 ةةةةال  بنةةةةاء مسةةةةاكن آمنةةةةة بديلةةةةة للسةةةةكا  فةةةةي

من قةةةة أ ةةةرى ونقلهةةة  شليهةةةا، قامةةةد محافاةةةة 

من قةةة عشةةوالية حتةة  12الغربيةةة بت ةةوير عةةدت 

، ومنهةةا بعةةض المنةةا   بمةةد  2020نهايةةة عةةام 

المحلةةةةة الكبةةةةرى و ن ةةةةا، وحلةةةةا قةةةةمن   ةةةةة 

 تي التنمية في المنةا   غيةر الم   ةة، والتةي تة

علةة  رأس الملفةةال المهمةةة التةةي أولتهةةا الدولةةة

اهتماميةةةةةا بالغيةةةةةا علةةةةة  مةةةةةدار السةةةةةنوال السةةةةةبع 

.الماقية

اة شح تحولد تلا المنا   شل  روقال بعةد معانة

ازهةةالي لعقةةوت مةةن انعةةدام ال ةةدمال والعةةيم 

، في مسةاكن غيةر آتميةة تهةدت حيةاته  وصةحته 

عيةد حيث كا  الق اء عل  تلةا المنةا   حلميةا ب

نفيةذ المنا  لكن  أصبة واقعيا وحقيقة، فقد تة  ت

العديةةةد مةةةن المشةةةروعال بهةةةدل الق ةةةاء علةةة  

:المنا   غير اآلمنة بالمحافاة، أبرزها

تطةةةةةةةةةةةة ير العشةةةةةةةةةةةة ا يات
"
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يةةة بمحافاةةة الغرب" الكندليةةة"ت ةةوير من قةةة ▪

وحةةةدة 168  بهةةةدل تةةةوفير 2019فةةةي تيسةةةمبر 

نسةةمة، 840سةكنية، وبلةم عةدت المسةتفيدين 

وقةةةةةةةد بلغةةةةةةةد التكلفةةةةةةةة الكليةةةةةةةة للمشةةةةةةةروا 

كين مليو  جني ، حيث ت  افتتا  قرعةة تسة95

.2020قا ني المن قة في يوليو 

كمةةةةةا تةةةةة  ت ةةةةةوير من قةةةةةة ال ارجةةةةةة بمدينةةةةةة ▪

فةةدا ، والتةةي كانةةد 1.8سةةمنوت، علةة  مسةةاحة 

، تلعةةةد  من قةةةة غيةةةر آمنةةةة مةةةن الدرجةةةة الياليةةةة

لوقوعهةةةا تحةةةد تهديةةةد  ةةةط كهربةةةاء هةةةوالي، 

وتمةةد أعمةةا  الت ةةوير وتفةةن الكةةابالل لعةةدت

وحةةةةدال، يةةةة تي حلةةةةا بالتعةةةةاو  مةةةةع وزارة 306

.الكهرباء وال اقة المتجدتة

وتجةةدر اإلمةةارة شلةة  أنةة  كةةا  لتلةةا الجهةةوت بةةالم

د ازشةةةر فةةةي تةةةوفير حيةةةاة كريمةةةة للمةةةوا نين، فقةةة

أصةةبحد محافاةةة الغربيةةة  اليةةة مةةن المنةةا   

بعةةد أ  كةةا  عةةدتها2021غيةةر اآلمنةةة بحلةةو  عةةام 

  حيةةةةث تعتمةةةد سياسةةةةال 2014من قةةةة عةةةام 12

أ صةةةةندون التنميةةةةة الح ةةةةرية علةةةة  تحقيةةةة  مبةةةةد

العدالةةة ا جتماعيةةة وقةةما  حةة  المةةوا ن فةةي 

اا الحصو  عل  مسكن آمن  مع تحسين ازوق

المعيشةةةةةية وا قتصةةةةةاتية، مةةةةةن  ةةةةةال  تةةةةةو ين 

بعد سكا  المنا   العشوالية بنفم المواقع

ت ويرها أو بمنا   أ رى مجةاورة، والعمةل علة  

تةةةةةةوفير احتياجةةةةةةال ومت لبةةةةةةال السةةةةةةكا  بتلةةةةةةا

.المنا   من  دمال، ومراف  عامة، وأنش ة

  عدت المنا   العشوالية التةي تة
ت ويرهةةةةةةةةا بالمحافاةةةةةةةةةةة حتةةةةةةةة  

.2020نهايةةةةةةة عةةةةام 

منطقدددددددددددددة12



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة الوربية  | 63

أسةةةبوا ترمةةةيد اسةةةةتهال  ميةةةا  الشةةةرب تحةةةةد

شبيةاروالةذي ألقةي  بقريةة" كل نق ةة بتفةرن"معار 

ة فةي التابعة لمركةز كفةر الزيةال بمحافاةة الغربية

قريةةةة تةةة  ا تيارهةةةا علةةة  24، قةةةمن 2019مةةةارس 

. مستوى الجمهورية

ويةةةة تي حلةةةةا الجهةةةةد بنةةةةاءي علةةةة  توجهةةةةال الدولةةةةة 

واهتمامهةةةةةا ب ةةةةةرورة ترمةةةةةيد اسةةةةةتهال  ميةةةةةا  

.الشرب، والحفا  عل  الموارت ال بيعية

ا ومن أبرز المشروعال المنفةذة وال اصةة بق ةا

المةةوارت الماليةةة والةةري، مشةةروا ت هيةةل وتب ةةين

تةةة  التةةةرا بمحافاةةةة الغربيةةةة، والةةةذي بلغةةةد تكلف

مشةةروعيا فةةي 16مليةةو  جنيةة  ب جمةةالي 763نحةةو 

:، ومن أهمها(2021-2018)الفترة 

ترعةةة ب جمةةالي أ ةةوا  30مشةةروا ت هيةةل عةةدت ▪

كيلةةةةةةةةومترال بةةةةةةةةدالرة هندسةةةةةةةةة  ن ةةةةةةةةا 103

، وبتكلفةةةةةةةةةةةة شجماليةةةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةةةةد 2021عةةةةةةةةةةةام 

.مليو  جني 442.3

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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، بتكلفةة بلغةد2021ت هيل ترعة ميد بدر عةام ▪

.مليو  جني 55

، وميةةةةةد عسةةةةةاس، البدنجانيةةةةةة)ت هيةةةةةل تةةةةةرا ▪

، بتكلفةةةةةةة بلغةةةةد نحةةةو 2021عةةام ( والغواصةةي

.مليو  جني 34

، 2021ت هيل ترعتي بحر أبو زهرة والغريةب عةام ▪

.مليو  جني 26.9بتكلفة بلغد 

ت هيةةةةل ترعةةةةة سةةةةحي  النيلةةةةي بزمةةةةام هندسةةةةة  ▪

، 2021كيلةةةةومترال عةةةةام 7.4ب ةةةةو  السةةةةن ة

.مليو  جني 23.7بتكلفة بلغد 

كيلةةومترال 4.8تةةة هيل ترعةةة أبةةو وافةةي ب ةةو  ▪

.مليو  جني 18.2، بتكلفة بلغد 2021عام 

ت هيةةةةةل ترعةةةةةة ال ةةةةةبعة وفروعهةةةةةا بهندسةةةةةة ▪

، بتكلفةةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةةةد 2021ري الريةةةةةةةةةةا  عةةةةةةةةةةام

.مليو  جني 18.8

كيلةةومترال عةةام 5.9ت هيةةل ترعةةة راغةةب ب ةةو  ▪

.مليو  جني 16.8، بتكلفة بلغد 2021

ت هيةةل ترعةةة النزهةةة بعمةةل تغ يةةة التةةرا فةةي▪

عةةةام 3.2حتةةة  الكيلةةةو 2المسةةةافة مةةةن الكيلةةةو 

.مليو  جني 16.3، بتكلفة بلغد 2020

فيةةذ فةةي سةةيان متصةةل، تمةةد عمليةةة تصةةمي  وتن

مناومةةةةةةةةة أمنيةةةةةةةةة متكاملةةةةةةةةة لتةةةةةةةة مين قنةةةةةةةةا ر 

، بتكلفةةةةةةة بلغةةةةةةد 2018والعباسةةةةةةي عةةةةةةام زفتةةةةةة 

.مليو  جني 25

تمةةةةةةد عمليةةةةةةة التجفيةةةةةةف، والكشةةةةةةف، وتةةةةةةدعي  

فتحةةةةة بةةةةالبر ازيسةةةةر 20الفةةةةرة، وت هيةةةةل عةةةةدت 

علةة  نهةةر النيةةل فةةرا 1046الكيلةةو زفتةة لقنةةا ر 

.مليو  جني 21.1، بتكلفة بلغد 2019تميا  عام 

أي يةةةةةةا، تةةةةةة  شحةةةةةةال  وتجديةةةةةةد مةةةةةةبكال الصةةةةةةرل 

( أ)ة واليانيةة( أ)المغ ةة  بمن قتةةي مةةوبر ازولةة  

، بتكلفةة شجماليةة بلغةد(2021–2018)في الفتةرة 

مليةةةو  جنيةةة ، كمةةةا تةةة  شنشةةةاء مةةةبكة 35.4نحةةةو 

ارم عام الصرل بمن قة الناوية القبلي وكفر الص

.مليو  جني 15.8بتكلفة بلغد 2020
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البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"

قريةة صفط تراب بداية ال ري  ل"ت  ش الن حملة 

، التةةةةةةي تسةةةةةةتهدل نشةةةةةةر مفهةةةةةةوم "مسةةةةةةتدامة

  ا سةةتدامة البيئيةةةة بةةةالقرى، وفةةةي هةةةذا اإل ةةةار تةةة

لةةة ا تيةةار قريةةة صةةفط تةةراب التابعةةة لمركةةز المح

مةةوح  الكبةةرى بمحافاةةة الغربيةةة، لتكةةو  بدايةةة لن

الييةةةةا القريةةةةة المصةةةةرية المتوافقةةةةة بيئيًّةةةةا، ويةةةةت  ح

تراسةةةةةةة كفةةةةةةاءة تجميةةةةةةع ال اقةةةةةةة الشمسةةةةةةية 

ة وتحويلهةةةةا وتوزيعهةةةةا لتلبيةةةةة احتياجةةةةال ال اقةةةة

راسةة الكهربالية والحياة الحديية، كما يت  شعدات ت

عةةةن اسةةةتغال  أسةةة ة المنةةةاز  لتوليةةةد ال اقةةةة 

الشمسةةةةةية المتجةةةةةةدتة، وت ةةةةةةوير مةةةةةةوات البنةةةةةةاء 

المتاحةةةةةة عةةةةةن  ريةةةةة  شعةةةةةاتة تةةةةةدوير الم لفةةةةةال 

الزراعيةةةةةةة، وتةةةةةةوفير مقومةةةةةةال الراحةةةةةةة الحراريةةةةةةة 

ل  ال رورية لصحة اإلنسا  من  ال  ا عتمات ع

ة الحلةةةو  البيئيةةةة الفعالةةةة بمسةةةاعدة مةةةن أنامةةة

زة ال اقةة الشمسةية المتجةةدتة لتشةغيل ازجهةة

.  الكهربالية

ية في باإلقافة شل  حلا ل  تتوا َ محافاة الغرب

ين تحسين مناومةة الم لفةال الجديةدة، وتحسة

تة  عمليال الجمةع والنقةل، فعلة  سةبيل الميةا 

ال ت ةةوير ورفةةع كفةةاءة مصةةنعين لتةةدوير الم لفةة

بةةرى بالمحافاةةة بقريةةة تفةةرة، ومدينةةة المحلةةة الك

12.1، بتكلفةة شجماليةة بلغةد 2019في أغسة م 

ءة مليو  جني ، ويهدل المشروعا  شل  رفع كفةا

جةةة وت ةةوير المصةةنعين، وحلةةا  سةةتقبا  ومعال

كميةةةةال أكبةةةةر مةةةةن الم لفةةةةال، وتقليةةةةل كميةةةةال 

قيةة  الم لفةال التةةي يةت  نقلهةةا شلة  المةةدفن، وتح

ات عالةةد اقتصةةاتي للمصةةنع مةةن  ةةال  بيةةع السةةم

المنةةةةةةةت  بالمواصةةةةةةةفال ( Compost)الع ةةةةةةةوي 

الم لوبةةةةةةةةة، وبيةةةةةةةةع الوقةةةةةةةةةوت المشةةةةةةةةت  مةةةةةةةةةن 

.المرفوقال شل  مصانع ازسمند

ة، كمةةةةا تةةةة  توقيةةةةع بروتوكةةةةو  بةةةةين وزارال البيئةةةة

والتنميةةةةةةةةةة المحليةةةةةةةةةة، والت  ةةةةةةةةةيط والتنميةةةةةةةةةة 

، وحلةةةةةا إلنشةةةةةاء 2020/2019ا قتصةةةةةاتية لعةةةةةام 

إلنتةةةةا  السةةةةمات "  ةةةةط جديةةةةد بمصةةةةنع المحلةةةةة"

(RDF .)ة، واستقبا  الم لفةال مةن مدينةة المحلة

.بهدل تحسين عمليال جمع ونقل الم لفال
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وفةةةي هةةةذا اإل ةةةار تةةة  شنشةةةاء مح ةةةال ومصةةةانع 

: لترحيل الم لفال ومعالجتها، نذكر منها

المح ةةة: شنشةةاء مح تةةي ترحيةةل للم لفةةال"▪

الوسةةةةةةةي ة بزفتةةةةةةة  والمح ةةةةةةةة الوسةةةةةةةي ة 

بسةةةةةمنوت  حيةةةةةث يةةةةةت  اسةةةةةتقبا  الم لفةةةةةال

المتولةةةدة مةةةن مواقةةةع تولةةةدها، شةةة  نقلهةةةا شلةةة  

مصةةةةةةانع معالجةةةةةةة الم لفةةةةةةال أو المةةةةةةدافن 

  علة  الصحية  توفيريا لنفقال النقةل، والحفةا

لفةال البيئة من التلةوث النةات  عةن تةراك  الم 

. بالشوارا والمواقع غير اآلمنة بيئيًّا

وفةةةةةةي ش ةةةةةةار ال  ةةةةةةة ا سةةةةةةتيمارية لمحافاةةةةةةة 

الغربيةةةة، تةةة  تنفيةةةذ عةةةدت مةةةن المشةةةروعال  ةةةال 

، وحلةةا بتكلفةةة بلغةةد2020شلةة  2014الفتةةرة مةةن 

:مليو  جني ، نذكر منها ما يلي77

ه  مشةةروا ت ةةوير كةةورنيم بحةةر مةةبين، يلسةة▪

هةال المشروا في تحسين البيئةة وعمةل متنز

ماليةةة للمةةوا نين علةة  بحةةر مةةبين، بتكلفةةة شج

.ماليين جني 6بلغد 

تحويل جزء من مقلب القمامة العمةومي عنةد ▪

قةة ال ري  الدالري المحلةة المنصةورة شلة  حدي

.رىلتكو  متنزهيا زهالي مدينة المحلة الكب

سةةةةةةيارة كسةةةةةةة لميةةةةةةا  ازم ةةةةةةار 20مةةةةةةراء ▪

ماكينةةةةةةة مةةةةةةفط إلتارة 60والسةةةةةةيو  وعةةةةةةدت 

ة الحماية المدنية، وحلا لدع  قدرة المحافا

.عل  مواجهة ازم ار والسيو 

مةةراء معةةدال للناافةةة وسةةيارال نقةةل قةةالب▪

.لمراكز ومد  المحافاةولواتر

وفةةةي ش ةةةار حةةةر  الدولةةةة علةةة  تحسةةةين الحالةةةة 

البيئيةةةةةةةة والصةةةةةةةحية للمةةةةةةةوا نين، والحةةةةةةةد مةةةةةةةن 

يةةة، ا نبعاشةةال الناتجةةة عةةن حةةرن الم لفةةال ال ب

تةةةة  توريةةةةد وتركيةةةةب مح ةةةةة المعالجةةةةة المركزيةةةةة 

  للنفايةةةةةال ال بيةةةةةة ال  ةةةةةرة بةةةةةالفرم والتعقةةةةةي

، 2020بمستشةةةةف  صةةةةدر بسةةةةيو ، فةةةةي مةةةةارس 

.مليو  تو ر1.3بتكلفة شجمالية بلغد 



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والدشددبدددددددددكددددددات

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

الكبيدر ىهدت البنية التحتية طفرةر خالل السنوات السدبع الماضديةر وهدو مدا أ هدره التحسدن

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 

آالف5.3

كيلددددددددددددددددددددددددددددددددومتر

أ ةةةةةةوا  ال ةةةةةةرن المرصةةةةةةوفة المنفةةةةةةذة فةةةةةةي 
.2020/2019المحافاة عام 

مليدددددددددددددددددددددددددون400

جنيدددددددددددددددددددددددددددددد 

توسةةةعال مح ةةةة الصةةةرل الصةةةحي بالمحلةةةة 
.2019الكبرى عام 

853
وات مليددون كيلددو

فددددددددددي السدددددددددداعة

شجمةةةةةةةةةةالي كميةةةةةةةةةةة الكهربةةةةةةةةةةاء المسةةةةةةةةةةتهلكة 
.2020المست دمة للصناعة عام 

95.5%
لميةا  نسبة ازسةر المتصةلة بالشةبكة العامةة

.2017الشرب  بقيا لتعدات عام 

مليدددددددددددددددددددون160.5

جنيدددددددددددددددددددددددد 

ألةةةةةف تو ر تكلفةةةةةة 163مليةةةةةو  يةةةةةورو، و43.6و
.2019شنشاء مح ة محو  ل سمنوت عام 

مليدددددددددددددددددددددون650

جنيددددددددددددددددددددددددددد 

/ تكلفةةةةةةةةة شنشةةةةةةةةاء  ريةةةةةةةة  المحلةةةةةةةةة الكبةةةةةةةةرى
.2016كفر الشيخ المزتو  عام 
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فةةةي ش ةةةةار سةةةةعي الدولةةةة لت ةةةةوير ورفةةةةع كفةةةةاءة 

ال رن والمياتين بجميةع محافاةال الجمهوريةة

 تي ، يةللحد  من الحةواتث، وتقليليةا للجهةد والوقةد

ة ملف ق اا ال رن والنقل في محافاةة الغربية

ومراكزهةةا قةةمن ش ةةار عمةةل   ةةة الت ةةوير التةةي 

.مملتها المحافاة

في هةذا اإل ةار قامةد المحافاةة برصةف ال ةرن 

الترابيةةةةةةةة والشةةةةةةةوارا تا ةةةةةةةل المةةةةةةةد  والقةةةةةةةرى  

ير بهةةةةدل تيسةةةةير حركةةةةة النقةةةةل والتجةةةةارة، وتيسةةةة

ات الحركة المرورية، ممةا يلسةهِ  فةي تفةع ا قتصة

ماليةةةين جنيةةة   ةةةال  604القةةةومي، وحلةةةا بتكلفةةةة 

  كمةا تةة  تنفيةةذ (2020يونيةةو -2014يوليةةو )الفتةرة 

مشةةةةروا مةةةةن مشةةةةروعال رصةةةةف مشةةةةتركة 101

مليةو  جنية ، وحلةا 261، بتكلفةة (مديرية ال رن)

.ماليين نسمة4.5ل دمة 

:اومن بين أه  ال رن والشوارا التي ت  رصفه

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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ارا رصف الشوارا بمركز ومدينة سمنوت، والشةو

بمركةةةةز ومدينةةةةة ق ةةةةور، ومةةةةد ل قريةةةةة أبةةةةو حمةةةةر 

الفرسةةةةةت ببسةةةةةيو ، ومةةةةةارا المدرسةةةةةة بةةةةةةقرية 

ببسةةةةةةةةيو ، ومةةةةةةةةد ل قريةةةةةةةةة العامريةةةةةةةةة بمركةةةةةةةةز 

.المحلة الكبرى

وأي يةةةةةةا مةةةةةةارا المستشةةةةةةار بالمحلةةةةةةة الكبةةةةةةرى، 

ا، باإلقةةافة شلةة  ممةةرال السةةالم بحةةي شةةا   ن ةة

القديمةةةة بحةةةي شةةةا   ن ةةةا، السةةةل انةومن قةةةة 

متةةةر 800البنةةةوا  ب ةةةو  / و ريةةة  نمةةةرة البصةةةل 

.كيلومتر1.5ب و  بالمحلة، و ري  كفر الصارم 

تمةةد شعةةاتة رصةةف وت هيةةل ورفةةع كفةةاءة وعمةةل 

شنشةةةاءال جديةةةدة ل ةةةرن تا ليةةةة بمدينةةةة  ن ةةةا 

د كيلةةةومترال، بتكلفةةةة شجماليةةةة بلغةةة4.5ب ةةةو  

مليةةةةةةو  جنيةةةةةة ، وتةةةةةة  ا نتهةةةةةةاء منهةةةةةةا فةةةةةةي 18.3

.2017يوليو 

، 2015كفةر الشةيخ عةام / استكما   رية   ن ةا 

.مليو  جني 290بتكلفة بلغد 

بةرى أي يا، ت  شنشةاء ال رية  المةزتو  المحلةة الك

، بتكلفةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةد 2016كفةةةةةةةةر الشةةةةةةةةيخ عةةةةةةةةام / 

.مليو  جني 650

ومةةةةن بةةةةين الجهةةةةوت الرليسةةةةة التةةةةي قامةةةةد بهةةةةا 

المحافاةةةةةة فةةةةةي حلةةةةةا الق ةةةةةاا  ةةةةةال  الفتةةةةةرة 

، ي تي افتتا  مجموعةة مةن ال ةرن، (2014-2021)

:ومن بينها

تةةةة   ريةةةة  مجمةةةةع المةةةةدارس ب ن ةةةةا، حيةةةةث ▪

افتتةةةةا  ال ريةةةة  المةةةةبتي لمجمةةةةع المةةةةدارس 

.بشارا الجالء بعد رصف  وت وير 

   ريةة  مجمةةع الكليةةال ب ن ةةا، يلعةةد  ال ريةة▪

كيلةةةةومتر مةةةةريانيا جديةةةةديا 1الةةةةذي يبلةةةةم  ولةةةة  

العمةةةومي ومدينةةةة  ن ةةةا، سةةةبربايلموقةةةف 

.ويعمل عل  تحقي  السيولة المرورية
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وفةةةةةي قةةةةةوء ال  ةةةةةة ا سةةةةةتراتيجية لمحافاةةةةةة 

الغربيةةةة، تةةة  شنشةةةاء عةةةدت مةةةن الكبةةةاري وازنفةةةان

ورفةةةةةةةةع كفةةةةةةةةاءة وت ةةةةةةةةوير ازنفةةةةةةةةان والكبةةةةةةةةاري 

والمزلقانةةال ازمةةد   ةةورة، ومةةن أهةة  الكبةةاري 

:التي ت  شنشارها

أحمةةةةةد عبةةةةةد الفتةةةةةا  عبةةةةةد / كةةةةةوبري الشةةةةةهيد ▪

الةةةةرحمن، تةةةة  شنشةةةةاء الكةةةةوبري للق ةةةةاء علةةةة  

التقا عةةال السةة حية، والحةةد  مةةن الحةةواتث 

/ القةةاهرة "المروريةةة، ونقةةل الحركةةة مةةن  ريةة  

" نةهيال/ تفرة "الزراعي شل   ري  " اإلسكندرية

متةةةةر فةةةةي اتجةةةةاهين، 1200والعكةةةةم، ب ةةةةو  

.ويتكو  كل اتجا  من حارتين مروريتين

، سعيد حامد فةر  ه/ كوبري الشهيد جندي ▪

عل  أعل  مزلقا  هيالنة بالمحافاة  للق اء

التقا عةةةال السةةة حية، ونقةةةل حركةةةة المةةةرور 

مةةةةةةةن مدينةةةةةةةة  ن ةةةةةةةا شلةةةةةةة  القةةةةةةةاهرة، ومةةةةةةةن 

فةي ويتميل المشةروا. اإلسكندرية شل   ن ا

متةةريا، وقةةد 750شنشةةاء كةةوبري سةةيارال ب ةةو  

تةة  تةة مين ونقةةل جميةةع المرافةة  مةةن   ةةو  

رقةةة غةةاز وتليفونةةال وكةةابالل الكهربةةاء المتعا

.ذمع مسار الكوبري قبل البدء في التنفي

105

149

2014/2013 2020/2019

ي التابعة للهيئة العامة  أعداد الكبار

ي خالل الفترة  للطرق والكبار

(2014/2013–2020/2019)

(كوبري)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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نفةةةة  مشةةةةاة أسةةةةفل مزلقةةةةا  الشةةةةو ، يلعةةةةد  ▪

مشروا نف  الشو  من المشروعال بن ان

، وقةةد تةة "مزلقةةا  الشةةو "المدينةةة العماليةةة 

هةةدل ب" الةةدفع الهيةةدروليكي"تنفيةةذ  ب ريقةةة 

حمايةةة المةةوا نين مةةن عبةةور المشةةاة أسةةفل 

. ري  السكة الحديد

أحمةةةةد عبةةةةد الفتةةةةا  / كةةةةوبري الشةةةةهيد مةةةةالزم ▪

ي صةةةدي  لنقةةةل الحركةةةة المروريةةةة بةةةين مةةةدينتَ

 ن ةةا والمحلةةة الكبةةرى والعكةةم، والق ةةاء

د عل  التقا عال الس حية أعلة  سةكة حدية

وقةةةةةد بلغةةةةةد ". قلةةةةةين/ محلةةةةةة رو  "من قةةةةةة 

.مليو  جني 175التكلفة اإلجمالية للمشروا 

لةة كوبري الفري  رقةا حةافم، تة  شنشةاء المرح▪

ل ازولةةة  مةةةن الكةةةوبري بالمحلةةةة الكبةةةرى  لنقةةة

الحركةة المروريةةة مةن مدينةةة  ن ةا شلةة  مدينةةة

متةةةةةةر، 1200المنصةةةةةةورة والعكةةةةةةم، ب ةةةةةةو  

ويةةةةبتي حلةةةةا شلةةةة  الق ةةةةاء علةةةة  . باتجةةةةاهين

يةة التقا عال السة حية والتكدسةال المرور

لفةةةة بالمحلةةةة الكبةةةرى، بتك" الشةةةو "بمزلقةةةا  

.مليو  جني 600

أتوبيسيةةةا علةةة  مةةةرحلتين 42كمةةةا تةةة  تشةةةغيل ▪

بةةةةةةةةال  و  الدا ليةةةةةةةةة وال ارجيةةةةةةةةة قةةةةةةةةمن 

مناومةةةةة النقةةةةل الجمةةةةاعي الجديةةةةدة، وحلةةةةا 

.2019 ال  عام 

4.2

5.3

2014/2013 2020/2019

أطوال الطرق المرتوفة خالل عامي 

(2014/2013–2020/2019)

(ألف كيلومتر)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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ا االتصةةةةةةةاالت وتكن ل  يةةةةةةة

المعل مات

"

لةةة  تغفةةةل الدولةةةة عةةةن تنميةةةة محافااتهةةةا فةةةةي 

م تلةةةف المجةةةا ل ا قتصةةةاتية، و اصةةةة مجةةةا  

ي ا تصةةا ل وتكنولوجيةةا المعلومةةال، الةةذي حاةة

. باهتمام كبير عل  كافة ازصعدة

وفةةي قةةوء حلةةا، تةة  تمةة  محافاةةة الغربيةةة فةةي 

ت ةةةةةوير وبنةةةةةاء قةةةةةدرال مراكةةةةةز ال دمةةةةةة "مبةةةةةاترة 

  حيةةةةةةةةث ان لقةةةةةةةةد المبةةةةةةةةاترة فةةةةةةةةي "الحكوميةةةةةةةةة

لمراكةةةز ال دمةةةة الحكوميةةةة فةةةي عةةةدت 2020يونيةةةو 

محافاةةة، وتهةةدل المبةةاترة شلةة  تنميةةة وبنةةاء18

ة القدرال الرقمية والمهارال الش صية واإلتارية

للقةةةةةةةةالمين علةةةةةةةة  مراكةةةةةةةةز ال دمةةةةةةةةة الحكوميةةةةةةةةة 

تعةةاو  ويةةت  تنفيةةذ تلةةا المبةةاترة بال. ومميلةةيه 

ازكاتيميةةةة"و" المعهةةةد القةةةومي لالتصةةةا ل"مةةع 

".الو نية لمكافحة الفسات

متةدربيا، وبةدأل مرحلةة جديةدة 688وقةد تة  تةدريب 

متةةدربيا مةةن أصةةحاب مراكةةز 730لتةةوفير التةةدريب لةةة 

.ال دمة الحكومية عل  بوابة ال اتم الوكيل
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كمةةا تةة  قةةة  محافاةةة الغربيةةةة قةةمن مشةةةروا 

ازليةةال ت ةةوير البنيةةة التحتيةةة، وتوصةةيل مةةبكال

ي ال ةةةولية للقةةةرى والمنةةةا   الريفيةةةة، وحلةةةا فةةة

فةي قوء مساهمة الشركة المصرية لالتصا ل

المشةةروا القةةومي لت ةةوير قةةرى الريةةف المصةةري

".حياة كريمة"

وتقةةةةةوم الشةةةةةركة المصةةةةةرية لالتصةةةةةا ل قةةةةةمن

مسةةاهمتها فةةي المرحلةةة ازولةة  لهةةذا المشةةروا 

حةةةةةةو بتوصةةةةةةةيل مبكةةةةةةةال ازليةةةةال ال وليةةةةةةةةةةة لن

محافاةةةة علةةة  20مركةةةزيا، فةةةي 52قريةةةة فةةةي 1413

ة قرية)مستوى الجمهورية، ومةن بةين تلةا القةرى 

( زفتةةةةة تفهنةةةةةا العةةةةةزب وقريةةةةةة نه ةةةةةاي بمركةةةةةز 

نيةة بمحافاة الغربيةة  بمةا يعمةل علة  ت ةوير الب

التحتيةةةة المعلوماتيةةةة وقةةةما  وصةةةو   ةةةدمال 

.اإلنترند فال  السرعة شل  الريف المصري

كمةةا قامةةد الدولةةة ب نشةةاء وت ةةوير العديةةد مةةن 

:مكاتب البريد بالمحافاة، منها

قيا لقرار شنشاء مكتب بريد قرية بنا أبو صير، وف▪

، بشةةة   2021لسةةةنة 1612رلةةةيم الةةةوزراء رقةةة  

احة ت صي  ق عة أر  تابعة للدولة بمس

، "وتسةةمن"بمركةز " بنةةا أبةو صةةير"متةر بقريةة 200

تةةب لصةةالة الهيئةةة القوميةةة للبريةةد، إلقامةةة مك

.البريد عليها

برباى افتتةةا  مكتبةةي  بريةةد  ن ةةا الةةرليم، وسةة▪

، بعةد ا نتهةاء مةن ت ويرهمةا، 2019في فبراير 

لةة، وتحويلهما شل  مراكز  ةدمال بريديةة متكام

املة ي تي حلا ش ار ال  ةة ا سةتراتيجية الشة

ة إلحةةةداث نقلةةةالتةةةي ينفةةةذها البريةةةد المصةةةري 

نوعيةةةةةةة فةةةةةةي مسةةةةةةتوى ال ةةةةةةدمال المقدمةةةةةةة 

ة للمةةةوا نين لتكةةةو  مراكةةةز ال ةةةدمال البريديةةة

واجهةةةةةة المةةةةةوا ن للحصةةةةةو  علةةةةة   ةةةةةدمال 

.الحكومة اإللكترونية

وتجةةةةةةدر اإلمةةةةةةارة شلةةةةةة  أ  عةةةةةةدت مكاتةةةةةةب البريةةةةةةد 

ا مكتبيا بريدي265ًّالحكومية بالمحافاة وصل شل  

.2014مكتبيا عام 260مقابل 2020عام 
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تمرار ناريا لما تولي  الدولة من اهتمةام بةالم  سة

ل عمليةال التنميةة الشةةاملة فةي جميةع محافاةةا

يمة، الجمهوريةةةةة، وتةةةةوفير البنيةةةةة التحتيةةةةة السةةةةل

اء وت ةةةوير ورفةةةع كفةةةاءة مةةةبكال توزيةةةع الكهربةةة

ي بالمحافاةةةةةةال لتلبيةةةةةةة احتياجةةةةةةال الت ةةةةةةو ر فةةةةةة

ميةةةة اسةةةت دام ال اقةةةة الكهرباليةةةة، وتحقيةةة  التن

المستدامة، 

فقةةةةد قامةةةةد محافاةةةةة الغربيةةةةة بتنفيةةةةذ أعمةةةةا  

باليةةة توس ةةع وشحةةال  لرفةةع كفةةاءة الشةةبكة الكهر

وتعزيةةةةز أتالهةةةةا بالمحافاةةةةة فةةةةي ن ةةةةان ق ةةةةاا 

، وهةةةو أحةةةد الق اعةةةال التابعةةةة "مةةةرن الغربيةةةة"

لتوزيةةةةع الكهربةةةةاء  ةةةةال " جنةةةةوب الةةةةدلتا"لشةةةةركة 

، وحلةةةةةةةةا (2020يونيةةةةةةةةو -2019يوليةةةةةةةةو )الفتةةةةةةةةرة 

ل تصةل لتحسين ال دمة للمشتركين باستيمارا

.مليو  جني 438شل  نحو 

كمةةةا أعلنةةةد وزارة الكهربةةةاء وال اقةةةة المتجةةةدتة، 

عةةةةن أ  شجمةةةةالي اسةةةةتيماراتها لت ةةةةوير مةةةةبكال

وب جنة"توزيع ق ةاا غةرب الغربيةة التةابع لشةركة 

مليةةو  جنيةة  90لتوزيةةع الكهربةةاء بلةةم نحةةو " الةةدلتا

(.2021وحت  أبريل 2020يوليو ) ال  الفترة 

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"

692.3

853

2014 2020

باء المستخدمة للصناعة كمية الكهر

2020و2014خالل عامي 

(مليون كيلووات في الساعة)

.وزارة الكهرباء وال اقة المتجدتة: المصدر
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كة وفةةةي ش ةةةار زيةةةاتة ال اقةةةة ا سةةةتيعابية للشةةةب

النمةو الو نية لنقل الكهرباء بمةا يلبةي احتياجةال

، فقةةةةد تةةةة  2030ا قتصةةةةاتي وفقيةةةةا لرريةةةةة مصةةةةر 

، 2019فةي عةام " سةمنوت"شنشاء مح ةة ملحةوت ل 

وحلةةةةةا لنقةةةةةل الكهربةةةةةاء المولةةةةةدة مةةةةةن مح ةةةةةة 

عةةد  فةةي محافاةةة كفةةر الشةةيخ والتةةي تل" البةةرلم"

أكبةةةر مح ةةةة كهربةةةاء فةةةي العةةةال  تعمةةةل بالغةةةاز 

.ال بيعي وبناام الدورة المركبة

تجةةدر اإلمةةارة شلةة  أ  المشةةروا يهةةدل شلةة  زيةةاتة 

اء علةة  ال اقةةة ا سةةتيعابية لشةةبكة نقةةل الكهربةة

مسةةةةةتوى الجمهوريةةةةةة لبنةةةةةاء مناومةةةةةة تتسةةةةة  

زيةاتة بالكفاءة والموشوقية وقاترة علة  مواكبةة ال

، الكبيةةةةرة فةةةةي ال لةةةةب علةةةة  ال اقةةةةة الكهرباليةةةةة

ألةةةةةف تو ر، 163مليةةةةةو  جنيةةةةة ، و160.5وبتكلفةةةةةة 

.مليو  يورو43.7و

فةةةي سةةةيان متصةةةل، تةةة  عمةةةل توسةةةعة لمح ةةةة 

كيلةةو 500/220/66/11محةةو ل كفةةر الزيةةال جهةةد 

، بتكلفةةة شجماليةةة 2017فولةةد، وحلةةا فةةي مةةارس 

مليةةةةةةةةةةةةةو  جنيةةةةةةةةةةةةة ، 13.9للمشةةةةةةةةةةةةروا بلغةةةةةةةةةةةةةد 

.ماليين يورو7.1ماليين تو ر، و7.5و

3.6

4.0

2014 2020

باء المستهلكة لإلنارة كمية الكهر

2020و2014خالل عامي 

(مليار كيلووات في الساعة)

.وزارة الكهرباء وال اقة المتجدتة: المصدر



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة الوربية  | 79

أي يةةا تةة  شنشةةاء مح ةةة محةةو ل جنةةوب  ن ةةا 

بتكلفةةة 2015كيلةةو فولةةد فةةي مةةارس 66/11جهةةد 

مليو  جني ، ت  اتبعها عمةل30.7شجمالية بلغد 

توسةةةةةةةةعة للمح ةةةةةةةةةة، وحلةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةال  الفتةةةةةةةةةرة 

، وبلغةد التكلفةة(2016أغسة م –2017أبريل )

مليةةةةةةةةةةو  جنيةةةةةةةةةة ، 23.2اإلجماليةةةةةةةةةةة للمشةةةةةةةةةةروا 

.ألف يورو349ماليين تو ر و3.7و

وفةةةي ش ةةةار تفريةةةم القةةةدرة المولةةةدة مةةةن مح ةةةة 

ة، تةة  توليةةد النوباريةةة وتحسةةين الجهةةوت بالمن قةة

د فةةةتة ال ةةةط الكهربةةةةالي النوباريةةةة  ن ةةةةةةا جهةةةةةةةة

كيلةةةو فولةةةد علةةة  مح ةةةة محةةةو ل جنةةةوب 220

كيلةةو فولةةد فةةي نةةوفمبر 220/66/11 ن ةةا جهةةد 

.ماليين جني 5.7بتكلفة شجمالية بلغد 2017

كمةةةا تةةة  تنفيةةةذ عةةةدت مةةةن المشةةةروعال بق ةةةاا 

ترة الكهرباء واإلنارة العامة بالمحافاة  ال  الف

، بتكلفةةةةةةةة بلغةةةةةةةد (2020يونيةةةةةةةو -2014يوليةةةةةةةو )

مليةةةةةةةةو  جنيةةةةةةةة ، ليسةةةةةةةةتفيد منهةةةةةةةةا نحةةةةةةةةو 85.5

.مليو  نسمة1.5

وارا شنةارة الشة: وقد تميَّلد تلا المشروعال فةي

بةةةةةالقرى والمةةةةةد ، وتةةةةةوفير اسةةةةةتهال  ال اقةةةةةة 

ل باسةةةت دام اللمبةةةال المةةةوفرة لل اقةةةة، وتعةةةدي

  ةةو  الجهةةد المتوسةةط وتحويلهةةا شلةة  كةةابالل

أرقةةةية والتةةةي كانةةةد تشةةةكل   ةةةورة علةةة  أروا  

.الموا نين

وفيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةة  بتحسةةةةةةةين ال دمةةةةةةةة العامةةةةةةةةة 

للمةةةةةوا نين بالمحافاةةةةةة، تةةةةة  تبنةةةةةي عةةةةةدت مةةةةةن 

الجهةةوت، مةةةن بينهةةةا تركيةةب أعمةةةدة اإلنةةةارة بقريةةةة

شلةة  الشةةهيدي بمركةةز المحلةةة الكبةةرى، باإلقةةافة

رة مةةراء سةةل  كهربةةالي لمركةةز كفةةر الزيةةال، وشنةةةةةا

.ال ري  الدالري بةمركز بسيو 

ر وعلةةة  الصةةةعيد حاتةةة ، تةةة  ا عتمةةةات علةةة  الت ةةةو 

اةة التكنولوجي لت ةوير ق ةاا ال اقةة فةي محاف

الغربيةةةة  حيةةةث مةةةهدل المحافاةةةة العديةةةد مةةةن 

نهةةا المشةةروعال حال البلعةةد التكنولةةوجي، ومةةن بي

:ما يلي
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ة توقيةةةع مةةةذكرة تفةةةاه  مةةةع تولةةةة كوريةةةا الجنوبيةةة

إلعةةةةةاتة تةةةةةدوير الم لفةةةةةال الصةةةةةلبة بمحافاةةةةةة 

  إلعةةاتة تةةدوير الم لفةةال 2019الغربيةةة فةةي مةةايو 

يةةة  الصةةةلبة، وتوليةةةد ال اقةةةة الكهرباليةةةة، عةةةن  ر

شنشةةاء مح ةةة قمامةةة للمح ةةة الواحةةدة بناةةام 

نع لتوليد  اقة كهرباليةة، ومصة( (BOT" بي أو تي"

البديلةة ( (RDF" شلأر تي "لتوليد ال اقةة الحراريةة 

، وحلةةةا فةةةي ازسةةةمندلتشةةةغيل أفةةةرا  مصةةةانع 

قةةةةةوء اهتمةةةةةةام المحافاةةةةةة بوقةةةةةةع مناومةةةةةةة 

متكاملةةةةةةةةة للةةةةةةةةت ل   اآلمةةةةةةةةن مةةةةةةةةن القمامةةةةةةةةة، 

مةا وا ستفاتة منها في مجةا ل توليةد ال اقةة ب

تيمار   ي ر بالبيئة، هذا شلة  جانةب تشةجيع ا سة

ازجنبةةةةي وت ةةةةو  صةةةةناعة جديةةةةدة زو  مةةةةرة فةةةةي 

. مصر، لتوليد ال اقة الكهربالية من القمامة

  تةةة: أي يةةةا تةةة  تنفيةةةذ العةةةدات الةةةذكي بالمحافاةةةة

كمرحلةةةة "  ن ةةةا"ألةةةف عةةةدات حكةةةي فةةةي 30شصةةةدار 

، وحلةا قةمن الت ةورال التةي 2019أول  في عةام 

يشةةهدها ق ةةاا الكهربةةاء، وحرصيةةا علةة  ت فيةةف

العةةةبء عةةةن المةةةوا نين وحةةةل جميةةةع مشةةةكالل 

القراءال الشةهرية، مةع اسةت دام أحةدث وسةالل 

ها الةةةدفع والتحصةةةيل اإللكترونةةةي التةةةي مةةةن مةةة ن

. التسهيل عل  الموا نين

1.8

2.1

2014 2020

باء عدد المشتركين بالكهر

2020و104خالل عامي 

(مليون مشترك)

.وزارة الكهرباء وال اقة المتجدتة: المصدر
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تلتةا تقع الغربيةة فةي قلةب... الماء مريا  الحياة

عةد نهر النيل بين محافاال الوجة  البحةري، لةذا تل

شحدى المحافاال التي مهدل،  ةال  السةنوال

السةةةةبع از يةةةةرة، تنفيةةةةذ عةةةةدت مةةةةن المشةةةةروعال 

.التنموية وال دمية

ا تجةةدر اإلمةةارة شلةة  أ  بمحافاةة  الغربيةةة تمتلةة

، 2020/2019مح ة لميةا  الشةرب عةام 246عدت 

مليةو  353.3وتبلم كمية الميةا  النقيةة المنتجةة 

متةةةةر مكعةةةةب فةةةةي نفةةةةم العةةةةام علةةةة  مسةةةةتوى 

اعةة المحافاة ككل، كما بلغد كمية الميا  المب

وعلةةةةةة  مسةةةةةةتوى . مليةةةةةةو  متةةةةةةر مكعةةةةةةب259.6

معالجة ميةا  الصةرل الصةحي، ت ة  المحافاةة

مح ةةةة معالجةةةة للصةةةرل الصةةةحي عةةةام 37عةةةةدت 

، ويبلةةةةةةةةم شجمةةةةةةةةالي كميةةةةةةةةة الصةةةةةةةةرل 2020/2019

.مليو  متر مكعب في نفم العام179المعال  

اةة وتتميل أه  المشروعال التةي تمةد بالمحاف

:، فيما يلي(2020-2014) ال  الفترة 

ولةة فقةد عملةد الد: فيما يتعلق بمياه الشةر 

علةة  بةةذ  المزيةةد مةةن الجهةةوت بهةةدل تةةوفير ميةةا 

مةةرب نقيةةة للمةةةوا نين، ولتحقيةة  هةةذا الهةةةدل

نفةةذل المحافاةةة عةةدتيا مةةن المشةةروعال، والتةةي 

:من بينها

2017توسةةةعال مح ةةةة ميةةةا  المشةةةتل عةةةام ▪

بمركةةةز المحلةةةة الكبةةةرى، تةةة  عمةةةل توسةةةعال 

لمح ةةةة ميةةةا  المشةةةتل القالمةةةة مةةةن  اقةةةةة 

لتةةةر فةةةي 400لتةةةريا فةةةي اليانيةةةة شلةةة   اقةةةة 180

.مليو  جني 34.2اليانية، بتكلفة بلغد نحو 

2019توسةةةةةعال مح ةةةةةة ميةةةةةا   ن ةةةةةا عةةةةةام ▪

بمدينةةةةة  ن ةةةةا، حيةةةةث تةةةة  عمةةةةل توسةةةةعال 

مح ةةةة الميةةةا  المرمةةةحة المالحيةةةة ب ن ةةةا 

ألف متر مكعةب فةي 51المرحلة اليانية ب اقة 

اليةةةةةةةةةوم، بتكلفةةةةةةةةةة شجماليةةةةةةةةةة بلغةةةةةةةةةد نحةةةةةةةةةو 

. مليو  جني 120

توسةةةةةعال مح ةةةةةة ميةةةةةا  المحلةةةةةة القديمةةةةةة ▪

بمركةةةةز المحلةةةةة الكبةةةةرى، حيةةةةث تةةةة  2020عةةةام 

عمل توسعال لمح ة ميا  المحلة القديمة

لتةةةريا فةةةي اليانيةةةة شلةةة  360القالمةةةة مةةةن  اقةةةة 

نحةةو لتةةر فةةي اليانيةةة بتكلفةةة بلغةةد800 اقةةة 

.ماليين جني 105.2

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاه الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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تةةةة  : تمشةةةةيدمح ةةةةة ميةةةةا  الشةةةةرب بقريةةةةة ▪

شنشةةةةارها بموجةةةةب قةةةةرار رلةةةةيم الةةةةوزراء رقةةةة  

، بشةةةة   ت صةةةةي  ق عةةةةة 2019لسةةةةنة 144

أر  مةةةةةةن أمةةةةةةال  الدولةةةةةةة ال اصةةةةةةة، بقريةةةةةةة 

بمركةةز  ن ةةا  إلقامةةة مح ةةة لميةةا  تمشةةيد

.الشرب عليها

مح ةةةةةة ميةةةةةا  الشةةةةةرب بةةةةةالجالء، تةةةةة  تنفيةةةةةذ ▪

، وتةة  ا نتهةةاء 2019المح ةةة فةةي أغسةة م 

مةةةن المرحلةةةة ازولةةة  لرفةةةع كفةةةاءة المح ةةةة، 

لتةةةر فةةةي 200لزيةةةاتة  اقةةةة قةةةخ الميةةةا  مةةةن 

لتةر فةي اليانيةة  ممةا يقلةل مةن400اليانية شلة  

قةةةعف الميةةةا  بمدينةةةة  ن ةةةا بالكامةةةل، هةةةذا 

باإلقةةةافة شلةةة  أنةةة  جةةةار العمةةةل فةةةي المرحلةةةة 

اليانيةةةة لت ةةةوير المح ةةةة لزيةةةاتة  اقةةةة قةةةخ

ة لتر في اليانية، وت دم المح 600الميا  شل  

. ألف موا ن200ما يزيد عل  

يةذ مح ة ميةا  الشةرب بةةمحلة مسةير، تة  تنف▪

، وتعمةةةةل المرحلةةةةة 2018المح ةةةةة فةةةةي يوليةةةةو 

لتةةر فةةي اليانيةةة، 500ازولةة  بالمح ةةة ب اقةةة 

وكةةةةا  مةةةةن الملقةةةةرَّر زيةةةةاتة  اقتهةةةةا بالمرحلةةةةة 

ة لتةةر فةةي شانيةةة، هةةذا باإلقةةاف1000اليانيةةة شلةة  

ت كةد شل  ت هير الشبكال وفحة  العينةال لل

.من صالحيتها وقخ الميا  في الشبكال

تجةةةةدر اإلمةةةةارة شلةةةة  أ  نسةةةةبة ازسةةةةر المتصةةةةلة

بالشةةةةةبكة العامةةةةةةة لميةةةةةا  الشةةةةةةرب بمحافاةةةةةةة 

، وحلةةةةا وفقيةةةةا للتعةةةةدات %95.5الغربيةةةةة سةةةةجلد 

. 2017العام للسكا  واإلسكا  والمنشنل عام 

لةةةةة  تتةةةةةوا َ : بالنسةةةةةبة للصةةةةةرف الصةةةةة يأمةةةةةا 

ي الحكومةةة فةةي تنفيةةذ مشةةروعال الصةةرل الصةةح

ل وبنيتةةةة  التحتيةةةةة، ولتحقيةةةة  هةةةةذا الهةةةةدل نفةةةةذ

المحافاةةةة عةةةدتيا مةةةن المشةةةروعال، والتةةةي مةةةن 

: بينها

توسعال مح ة صرل صحي المحلة الكبةرى▪

ألةةف متةةر مكعةةب، 160، ب اقةةة 2019فةةي عةةام 

.مليو  جني 400بتكلفة بلغد نحو 

2016توسةةعال مح ةةة معالجةةة نه ةةاي عةةام ▪

آ ل متةةر مكعةةب فةةي 10، ب اقةةة زفتةة بمركةةز 

.مليو  جني 45اليوم، بتكلفة بلغد نحو 
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وقريةةةةالبنةةةدرةمةةةبكال صةةةرل صةةةحي لقريةةةة ▪

، بتكلفةةةة 2019عةةةام ( 2)السةةةن ةمركةةةز -بةةةالي 

.مليو  جني 84.5شجمالية بلغد 

، مةبكال صةةرل صةةحي لقةرى منشةة ة عبةةد ه▪

وكفةةةةر الحةةةة  تاووت وقريةةةةة تةةةةا  العجةةةة  مركةةةةز 

، بتكلفةةةة بلغةةةد 2020فةةةي أبريةةةل ( 1)السةةةن ة

.مليو  جني 80.4

بةد مبكال صرل صحي متكاملةة لقةرى كفةر ع▪

الةةةةةرحمن، ومنشةةةةة ة حسةةةةةن، ومنشةةةةة ة حةةةةةات  

، بتكلفةةة 2020عةام ( أ)زفتة بمركةز وفرسةيم

.ماليين جني 103.4بلغد نحو 

مةةةةبكال صةةةةرل صةةةةحي لقةةةةرى كفةةةةر الزيتةةةةو ، ▪

فرسةةةيموالريةةةا ، والعتةةةر، وجراسةةةيا، وكفةةةر 

، بتكلفةةة شجماليةةةة 2020عةةام ( ب)زفتةة بمركةةز 

.مليو  جني 80.4بلغد نحو 

كفةر مبكال صرل صحي لقرى مبرا نبا ، و▪

كةز ، وعزبة رجةب بمرتيويدارأحمد ملبي، وعزبة 

، بتكلفةةةة شجماليةةةة 2021فةةةي عةةةام ( س)ق ةةةور 

.مليو  جني 89.7بلغد نحو 

، وع ةف أبةونةاروزمبكال صرل صةحي لقةرى ▪

، بتكلفةةة بلغةةد 2021جنةةدي بمركةةز ق ةةور عةةام 

.مليو  جني 81.8نحو 

، العبةةاريمةةبكال صةةرل صةةحي لقةةرى منشةة ة ▪

وعزبةةةة ب ةةةا ، وعزبةةةة مجاهةةةد، وكفةةةر العةةةرب، 

( ب)ونشةةة ل سةةةمعا  الكبةةةرى بمركةةةز ق ةةةور 

.مليو  جني 63.7، بتكلفة بلغد 2021عام 

ة  فةةي ش ةةار اهتمةةام الدولةةة بنشةةر رسةةالل التوعيةة

لترمةةةيد اسةةةتهال  الميةةةا ، أقامةةةد مةةةركة ميةةةا 

الشةةةةةرب والصةةةةةرل الصةةةةةحي بالغربيةةةةةة فعاليةةةةةة 

توعويةةةةة ب هميةةةةة ترمةةةةيد اسةةةةتهال  الميةةةةا  فةةةةي

ي للتعلةةةي  ازساسةةة" مبشةةةير الحصةةةة"مدرسةةةة 

بمركةةةةز  ن ةةةةةا، حيةةةةةث قامةةةةد ببرنةةةةةام  للتوعيةةةةةة 

ليهةا ب همية ترميد استهال  الميا ، والحفا  ع

ل  ، وتعمل الحملة ع"النق ة تفرن"تحد معار، 

توعيةةةةة ال ةةةةالب والمةةةةوا نين، ب ةةةةرورة ترمةةةةيد

.استهال  الميا 
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تجةةةةدر اإلمةةةةارة شلةةةة  أ  نسةةةةبة ازسةةةةر المتصةةةةلة

بالشةةةةبكة العامةةةةة للصةةةةرل الصةةةةحي بمحافاةةةةة

، وحلا وفقيا للتعةدات العةام %66.6الغربية بلغد 

. 2017للسكا  واإلسكا  والمنشنل عام 

28

37

2014/2013 2020/2019

عدد محطات معالجة الصرف الصحي

(2020/2019–2014/2013)خالل عامي 

(محطة)

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

300.1

353.3

2014/2013 2020/2019

نتجة كمية المياه النقية الما

(2020/2019–2014/2013)خالل عامي 

(مليون متر مكع )

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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