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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواك  التغيدرات التدي مدرَّ بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتده فقدد اخدتف فدي. عدة تحوُّ

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

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

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

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

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

ع بددور المواطن المصري الأي ُيَعدُّ غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلده لالضدطال

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

.المعرفة

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

ضددل وحتدى يتسدنى لدده ذلدكر فإنده يسدعى باسددتمرار ألن يكدون أحدد أف. داعًمدا لكدل متخدأي القددرار

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

ددا فددي نتددائج  رنددامج ب»اعتددرافإ  قليمدديا ودولدديا 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 ▪

(.ال يوجد ترتي  ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيفه وفًقا لهأا المعيار

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

يدث جاء هأا التقرير  ليرصد  نجازات وجهود الدولة المصرية خدالل السدنوات السدبع الماضديةر ح

تريليونددات 6نفددأت الدولددة وال تددزال العديددد مددن المشددروعات القوميددة التددي تجدداوزت تكلفتهددا الددد 

ةر ويددأتي ذلددك فددي اطددار مسدداعي القيددادة السياسددية إلعددادة رسددم خريطددة مصددر التنمويدد. جنيدده

ت الحاضدر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على كافة ربوع الوطنر بمدا يسدتجي  لمشدكال

.وتحديات المستقبل





لددة مًعددا سنمضددي قدددًما فددي المسدديرة نحددو بندداء الدو

ا بندا الديمقراطية المدنية القائمة على العدلر تعدالو

سددددوي ا نبنددددي الددددوطنر أمامنددددا فرصددددة لبندددداء الددددوطن

.وسنبنيه بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدده مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددع  مصددددر العظدددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس الوزرا  مصطفى مدبولي

2020عيد العمال |تهنئته لرئيس الجمهورية 





هى ا مىا . يايقيناا، لو تُعُه دت مصر وتوفرت فيهىا أدوات العمىران ليانىء ةىل ان المىدن ورئيسىة بىالد الىدن

وير رفاعة رافىع ال ه ىاوي، الى ي يُعىد أحىد قىادة النه ىة العلميىة ورائىد التنى/ أوصانا به المقير المصري

، "لىي  بىاريزتللي  اإلبريز فىي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاةع عشر، في مؤلْقه ااشهر 

عنةةدما يقةةوم علةةى صةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  ا ةةت  ل موارد ةةا والمفىىزى هنىىا أنىىه . 1834الصىىادر عىىام 

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

، صىنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر باليجير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحىديات

ي الحرية شعع مصر العظيم التاريين مرتين خالل أعوام قليلةا تارة عندما ثار  د القساد وطالع بحقه ف

ارن ، فجىبوطنيتىه، وتارة أخرى عندما تمست بهويته وتحصىن 2011يناير 25واليرامة والعدالة االجتماعية في 

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

حيىم، رئيساىا عىدلي منصىور ال/ وبعد فترة حُيم انتقالية امتدت قرابة العام، تول  خاللها السيد المستشار

ة االنتقاليىة بمناةىبة اختتىام القتىرة الرئاةىي-مؤقتاا لجمهورية مصر العربية، حملء كلمات خ ابه ااخيىر 

المسةتقب  ي مة إننىي لعلى  ثقىة بىأن "اامىل فىي الفىد، فىي قولىه –2014يونيىو 4يوم ااربعاء الموافى  

م، ليىن ، وإن كانء أر ه مل بةا بدماء اابرياء، وةماؤه تشوبها بعىض الفيىولهذا الوط  غدًا مشرقًا

ريىىا  أرئ بىىالدي ةىىتعود ةىىمراء بلىىون النيىىل، خ ىىىىراء بلىىون أبصىىان الزيتىىىون، ةىىماؤها صىىافيةا، تبعىىث ب

.النجا  واامل، دوماا كما كانء

ة، طالىع عبد القتا  السيسىي رئاةىة جمهوريىة مصىر العربيى/ ، مع تول ي السيد الرئي 2014يونيو 8وفي 

ل الحىى  ، ونسىىتظل فيىىه بظىىاللبنةةا  وطننةةا الةةذي ن لةةم بةة مُلاطباىىا جمىىو  المصىىريين أن يُعينىىوه بقىىوة 

قىىرص والعىىدل والعىىي  اليىىريم، ونتنسىىم فيىىه ريىىا  الحريىىة وااللتىىزام، ونلمىى  فيىىه المسىىاواة وتيىىافؤ ال

مىىر أن فىىال يُميىىن لأل. وجىىوداا حقيقيًّىىا ودةىىتور حيىىاةا ان ةىىقينة الىىوطن واحىىدة، فىى ن نجىىء نجونىىا جميعاىىا

ن الشىعع يستقيم من طر  واحدا كونه عقداا اجتماعيًّا بين الدولة ممجلة في رئيسىها ومؤةسىاتها وبىي

. مهوريتنا الوطنية المدنية ال ديثةلتأةي  

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة ال ه ىاوي، رائىد التنىوير فىي العصىر الحىديث، والقىول مىن)
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تىي نصىبو ومن  ذلت الحين، بدأت درو  الوطن تحيا مرحلة جديدةا لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديجة ال

سىتقبل، إليها جميعاا، مع إدرا  وا ط من قِبل الشعع المصري بأننا جميعاا نلتزم بلارطة طريى  لبنىاء الم

ات التىىىي يُظللهىىىا اإلرادة والتصىىىميم علىىى  العمىىىل، والتعىىىاون المنقىىىتح مىىىع الجميىىىعا لتل  ىىىي كىىىل العقبىىى

.والصعوباتا حت  ننعم جميعاا بجمار التنمية

جهىودا ، ت افرت خاللهىا الت ققت خ لها إنجازات تنموية تفو  عممر الزم ةنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي وربىم عِظىم مىا شىهدته ربىو  مصىر مىن جهىد تنمىوي حقيقىي فى. لتحقي  نه ىة مُسىتحقة لشىعع أبىيّ

تل ى  جميع ربوعها، ف ن الدولة المصرية حيومة وشىعباا ال تىزال لىديها اليجيىر مىن ال مىو  إلنجىاز أكبىر ي

ة رئيسىة بيد أن ذلىت يت لىع التوقىف لبرهىةا لنتأمىل مىا حققنىاه ةىويًّا مىن إ ىاءات تنمويى. عنان السماء

.ادمةخالل ه ه القترةا لتيون عوناا لنا عل  اةتيمال مسيرة البناء والنه ة عبر ةنوات مديدة ق

ز مصىى ق  مىىدبولي رئىىي  مجلىى  الىىوزراء بهىى ا الشىىأن، قىىام مركىى/ وفىىي  ىىوء توجيهىىات السىىيد الىىدكتور

سىىنوات المعلومىىات ودعىىم اتلىىاذ القىىرار بتنقيىى  جهىىدط بحجىىيًّ لتوثيىى  أهىىم إنجىىازات الدولىىة المصىىرية خىىالل ال

تعىاون السبع الما ية، فىي جميىع منىاحي التنميىة وعلى  مسىتوى محافظىات الجمهوريىة كافىةا، وذلىت بال

:عل  النحو اآلتيإلى إصدار باقة م  الكتب وقد خلُ  . مع ملتلف الجهات والهيئات الحيومية

: ق اعاىىا تنمويًّىىا، وهىىي23محىىاور تنمويىىة، بواقىىع 5كتاباىىا يسىىتعرئ أبىىرز جهىىود الدولىىة علىى  مسىىتوى 23▪

. رافى  والشىبياتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية الميانيىة، والم

.كما تم إصدار تقرير ليل ق ا  تنموي يستعرئ الجهود الرئيسة عل  مستوى المحافظات

عل  مستوى كتاباا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققء خالل السنوات السبع الما ية27▪

.ق ا  تنموي المُحددة ةلقاا23الىجميع المحافظات، تف ي 

اعىىات اهىىم مىىا حققتىىه الدولىىة علىى  مسىىتوى كىىلّ مىىن الق تلليصىىيةكتابىىان يُقىىد مان صىىورة إجماليىىة ▪

. التنموية والمُحافظات، بالتركيز عل  مؤشرات ااداء الرئيسة

ا الدولةةةة المصةةةرية القويةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع  اضةةةر وفىىىي هىىى ا المقىىىام، كىىىان لزاماىىىا علينىىىا أن نُؤكىىىد أن 

ل  أكجر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان، وال ي ين وي عومستقبلها وفق نهج تنموي صام 

اء، بمىىا فىىي ذلىىت الحىى  فىىي الحيىىاة دون تمييىىز، وحقىىو  ال قىىل، والحىى  فىىي الفىى )حقَّىىا لإلنسىىانية 13مىىن 

هىىا تلىىت الحقىىو  التىىي تسىىتند إلي(. وحقىىو  ااشىىلاص ذوي الهمىىم دون تمييىىز، وحمايىىة الحيىىاة اللاصىىة

التىي تُمج ىل دعىوة عالميىة للعمىل مىن أجىل " 2030أهىدا  التنميىة المسىتدامة "ااهدا  اإلنمائية اامميىة 

رجمتهىا الق اء عل  الققر، وحماية كوكع اارئ، و مان تمت ىع جميىع اافىراد بالسىالم واالزدهىار، تمىء ت

.هدفاا أمميًّا تلتزم مصر بها جميعاا17جميعاا في 

، ورؤيتهىىا 2014اتصىىالاا، قامىىء الدولىىة المصىىرية بترجمىىة هىى ه الحقىىو  فىىي دةىىتورها الىىوطني الصىىادر عىىام 

ميىىة ، والتىىي تعيىى  الل ىىة االةىىتراتيجية طويلىىة المىىدىا لتحقيىى  مبىىاد  وأهىىدا  التن2030المسىىتقبلية 

ا عملهىا، وفىي ةىبيل تنقيى  تلىت الرؤيىة، أطلقىء الحيومىة المصىرية برنىام. المستدامة في كل المجاالت

دعو  ختامًةةا، ت ةة  الةة. ا لييىىون إطىىاراا تنقيىى يًّا لجهىىود مصىىر التنمويىىة"مصىىر تن لىى "الىى ي يحمىىل عنىىوان 

.ممتد ، والعم  ي دوـ األم  ليوم أفض ، وغد أكثر ازد ارًا لوطننا 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



المنوفية في أرقام

م المحافظة  لد2.5تبلغ المساحة الكلية للمحافظة  ى ألف كيلومتر مربعر وتُقسَّ

دددينر وتضدددم 10مراكدددزر و9 قريدددةر  239وحددددة محليدددة قرويدددة تتبعهدددا 78مددددنر وحيَّ

ل 4.6ويبلددغ  جمددالي عدددد سددكان المحافظددة نحددو  ماليددين نسددمةر كمددا يبلددغ معدددَّ

.لكل ألف نسمة14.7الزيادة الطبيعية للمحافظة 

إنتددا  تُعدددا الزراعددة النشدداي الددرئيس لسددكان محافظددة المنوفيددةر وتشددتهر المحافظددة ب

ر جزء كبير من  نتاجه  لى ال .خار القطنر والأرة الشاميةر والقمحر والخضر التي يَُصدَّ

ة تسدداهم المحافظددة فددي النشدداي الصددناعي  حيددث توجددد بهددا صددناعات كبددرا مثددل صددناع

عرة الأي الغزل والنسيجر وتنفرد المنوفية بصناعة السجاد الحريري بقرية ساقية أبو ى

.لمنقديايتم تصديره  لى الخار ر عالوة على صناعة المشغوالت الصدفية بقرية ساقية 

"
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معدل البطالة
(سنة15-64)

4.2%

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15) 

1.3
مليون مشتغل

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

55.5
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحافظة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

14.7 48.5%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدَّ
2020عام 

2.5
ألف كيلومتر 

مربع

4.6
ماليين نسمة 

2020عام 

2020سكان الحضر عام 

المساحة المأهولة

97.5%

من  جمالي مساحة المحافظة
2020/2019عام 

التوزيع النسبي للسكان

21.7%

المساحة الكلية



أبرز مؤىرات المحافظة

ألدددددددددف

139.8حالددددددددة
لىة عدد الحاالت التي تم عالجها على  نققىة الدو

.2020في المحافظة عام  

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

1.8جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
إجمىىىىىىىىالي تيلقىىىىىىىىة ت ىىىىىىىىوير ق ىىىىىىىىا  ال ىىىىىىىىر  

(.2021–2014)بالمحافظة خالل القترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده 1.5
مشىروعاا إلنشىاء وتوةىعة 280إجمالي تيلقة 

وإحىىىىالل مىىىىىدارس بالمحافظىىىىة خىىىىىالل القتىىىىىرة 

(2014–2021.)

مليددددددددددددددددددددددارات 

5.8جنيددددددددددددددددددددددددددددددددده
قيمىىىىىىىىىة االةىىىىىىىىىتجمارات العامىىىىىىىىىة الموجهىىىىىىىىىة 

للمحافظىىىىىىة وفقاىىىىىىا لل ىىىىىىة  العىىىىىىام المىىىىىىالي 

2021/2020.

1.5
مشىىىىروعاا للصىىىىر  الصىىىىحي 39تيلقىىىىة تنقيىىىى  

(.2021–2014)بالمحافظة خالل القترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

5.7جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده
ألىىىف وحىىىدة 22.9إجمىىىالي تيلقىىىة إنشىىىاء عىىىدد 

.2020إةيان اجتماعي حت  عام 

مليدددددددون 

751.5جنيدددددددددددده
تيلقىىىىىة العمليىىىىىات التىىىىىي تىىىىىم االنتهىىىىىاء منهىىىىىا 

قتىرة والجارية لتأهيل التر  بالمحافظة خىالل ال

(2020–2022)

395.3
ألىف مسىتقيد 86.0إجمالي ما تم صرفه لعىدد 

مىىن برنىىاما تيافىىل وكرامىىة بالمحافظىىة خىىالل

.2020/2019عام 

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

مليدددددددون 

جنيدددددددددددده



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 
 
َبدل الدولدة تحظى تنميدة اإلنسدان واالرتقداء بده وتدوفير احتياجاتده األساسدية باهتمدام بدالغ مدن ق

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

.ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

مليدددددددددددددددددون

570جنيددددددددددددددددددددددده
قىومي تيلقة إنشاء مستشق  معهىد اليبىد ال

.2016بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددددددددددددددون

200جنيدددددددددددددددددددددددددددددده
 كاء إجمالي تيلقىة إنشىاء كليىة الحاةىبات والى

.2020االص ناعي بالمحافظة في يناير 

ألدددددددددددددددددددددددددف

2.5مدرسددددددددددددددة
ي إجمالي عدد المدارس بىالتعليم قبىل الجىامع

.2021/2020بالمحافظة عام 

مليدددددددددددددددددون 

28.5جنيددددددددددددددددددددددده
ن اليىوم إجمالي تيلقة ت وير قصر ثقافة شىبي

.  2020في مايو 

52.6%
خىالل نسبة اإلنىا  المقيىدات بىالتعليم العىالي

.2020/2019عام 

مليدددددددددددددددددون 

مسددددددددددتفيد 2.6
حي إجمالي عدد المستقيدين من التىأمين الصى

.2020بالمحافظة حت  عام 
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فىىي  ىىل جهىىود الدولىىة لالرتقىىاء بلىىدمات الرعايىىة

الصىىىىحية بالمحافظىىىىىة، قامىىىىىء الدولىىىىىة ب نشىىىىىاء 

ي مستشقيات جديدة وت ىوير وإحىالل أخىرى، وفى

هىىى ا السىىىيا ، تىىىم إنشىىىاء وافتتىىىا  مىىى  تشىىىق 

كىىىز العربىىىي الىىىدولي بقريىىىة أبىىىو رقبىىىة التابعىىىة لمر

، حيىىىىث تىىىىم إنشىىىىاء 2014أشىىىىمون فىىىىي ديسىىىىمبر 

مليىىون جنيىىه، 400المستشىىق  بتيلقىىة تل ىىء 

طوابى  على  مسىاحة 7ويتيون المستشق  من 

ألىىىىف 300ألىىىىف فىىىىدان، ويسىىىىتهد  20إجماليىىىىة 

.ةرير300مريض ةنويًّا، وبها 

اتصىىىىىالاا، يقىىىىىدم المستشىىىىىق  خىىىىىدمات مدعمىىىىىة 

وخىىىدمات بالمجىىىان، ويبعىىىد عىىىن القىىىاهرة اليبىىىرى

ةىىىىىيارات إةىىىىىعا  6كيلىىىىومتراا، ويوجىىىىىد بهىىىىىا 15

مُجهىىىىىزة، كمىىىىىا يوجىىىىىد بهىىىىىا قسىىىىىم ميىىىىىون مىىىىىن 

وحىىىىدات مُجهىىىىزة بأحىىىىد  التقنيىىىىات العالميىىىىة 3

  لرعايىىىة ااطقىىىال المبتسىىىرين، كمىىىا يحتىىىوي علىىى

جهىىىاز قيىىىاس الفىىىازات فىىىي الىىىدم وتحليلهىىىا وبىىىه 

.ةصيدلية إكلينييية، ومركز معلومات دوائي

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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وفىىىي  ىىىوء اهتمىىىام الدولىىىة بمر ىىى  اليبىىىد، تىىىم 

عىة إنشاء مستشق  معهىد اليبىد القىومي بجام

، ويهىىىد  إلىىى  تقىىىديم 2016المنوفيىىىة فىىىي أكتىىىوبر 

ة خدمىىة طبيىىة متميىىزة لمر ىى  اليبىىد فىىي من قىى

وةىىىىد الىىىىدلتا بصىىىىقة خاصىىىىة وجمهوريىىىىة مصىىىىر 

.العربية بصقة عامة

آال  متىىىر 3.3ويُقىىىام المستشىىىق  علىىى  مسىىىاحة 

مربىىىىىع، ويتيىىىىىون المستشىىىىىىق  مىىىىىن دور أر ىىىىىىي 

طوابىىى  علويىىىىة مقامىىىة علىىىى  أربعىىىة فواصىىىىل 8و

ة ةىىىريراا، وبلفىىىء التيلقىىىة اإلجماليىىى390ب اقىىىة 

.مليون جنيه570للمستشق  

اء ولتعزيىىز الرعايىىة ال بيىىة بالمحافظىىة، تىىم إنشىى

مبر مستشىىىىق  المنوفيىىىىة العسىىىىيري فىىىىي ةىىىىبت

ألف متىر 17.7، حيث تم إنشاؤه عل  مساحة 2018

، %35مس ح، وبالنسىبة للمبىاني تشىفل حىوالي 

وتىىىىم االنتهىىىىاء مىىىىن التصىىىىميم واإلنشىىىىاء خىىىىىالل

  نحىىو شىهراا، وبلفىىء التيلقىة اليليىىة للمشىرو18

.مليون جنيه140

وحرصاىىىا مىىىن جانىىىع الدولىىىة علىىى  إقامىىىة وحىىىدات 

صحية لما لها من أهمية كبيرة، صدر قرار رئىي 

، وذلىىىت بتلصىىىي  2018لسىىنة 753الىىوزراء رقىىىم 

ق عىىىىة أرئ كائنىىىىة بناحيىىىىة بهىىىىوا  فىىىىي مركىىىىز 

منىىو  بالمحافظىىةا إلقامىىة وحىىدة صىىحية عليهىىا 

1409ألىىىف متىىىر مربىىىع، والقىىىرار رقىىىم 1.7بمسىىىاحة 

، بتلصىي  ق عىة أرئ مىن أمىال  2018لسنة 

ز مركىى-الدولىىة فىىي منشىىأة بمىىرين بناحيىىة بىىرهيم 

منىىىىو ا إلقامىىىىة وحىىىىدة صىىىىحية عليهىىىىا بمسىىىىاحة 

.متراا مربعاا831.8

احمىر كما تم إنشاء وافتتا  مستشق  الهىالل ا

، بمدينىىة شىىىبين اليىىىوم، 2019فىىىي يوليىىىو الجديىىدة

وحىىىىدة عنايىىىىة –قسىىىىم ال ىىىوار  )والتىىىي تشىىىىمل 

العنايىة المركىزة-ااشىعة –المعامىل –ااطقال 

ةىىرير عنايىىة داخليًّىىا، 31، حيىىث ت ىىم (العمليىىات-

بىر  عمليىات مُجهىزة، 3أةرَّة عناية مركزة، و9و

ة جنا  فنىدقي، ووحىدة عنايىة مركىزة متلصصى2و

لألطقىىىىال، وبلفىىىىء قيمىىىىة أعمىىىىال ت ىىىىوير البنيىىىىة

ا التحتيىىىىىة واإلنشىىىىىاءات باإل ىىىىىافة إلىىىىى  تزويىىىىىده

بأحىىىىىىىىىىىىىد  المعىىىىىىىىىىىىىدات وااجهىىىىىىىىىىىىىزة ال بيىىىىىىىىىىىىىة

.ماليين جنيه5
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ت، ه ا، وتم رفع كقاءة العديىد مىن المستشىقيا

.من أهمها ت وير مستشق  شبين اليوم

 ىىة حيىىث تىىم ت ىىوير المبنىى  الىىرئي ، وت ىىوير مح

الفىىىازات، وخىىىزان الحريىىى ، وذلىىىت لتقىىىديم خدمىىىة 

حىىىىىوأف ىىىىل للمر ىىىى ، بتيلقىىىىىة إجماليىىىىة تبلىىىى  ن

.مليون جنيه80

واري وفي ه ا السيا ، تم إنشاء مبن ا جديد لل ى

ن بمستشىىىىق  شىىىىبين اليىىىىوم، وتىىىىم االنتهىىىىاء مىىىى

بتيلقىىىة إجماليىىىة بلفىىىء نحىىىو 2020المبنىىى  عىىىام 

.مليون جنيه265.8

ميىات أي اا، تم ت وير ورفىع كقىاءة مستشىق  ح

منىىىىىىىىىىىىىىو  بالمحافظىىىىىىىىىىىىىىة بتيلقىىىىىىىىىىىىىىة بلفىىىىىىىىىىىىىىء

ا وذلىىىىىىت بهىىىىىىد  2020مليىىىىىىون جنيىىىىىىه عىىىىىىام 21.2

االرتقىىىاء بمسىىىىتوى اللىىىدمات ال بيىىىىة المقدمىىىىة

للمىىىىىواطنين، وتقىىىىىديم خدمىىىىىة اليشىىىىىف ال بىىىىىي 

" والعىىىىزل لمر ىىىى  فيىىىىروس كورونىىىىا المسىىىىتجد 

" .19–كوفيد 

مىىوذجي اتصىىالاا، تىىم ت ىىوير مستشىىق  البىىاجور الن

، 2020فىىي أبريىىل ( ااولىى  والجانيىىة)علىى  مىىرحلتين 

ةىىىريرااا بهىىىد  194ويحتىىىوي المستشىىىق  علىىى  

اج إليهىا تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتى

المواطن، وتحسين اللدمات المقدمىة للمر ى 

يلقىىة المتىىرددين علىى  المستشىىقيات، وبلفىىء الت

. مليون جنيه67اإلجمالية للمشرو  نحو 

وفىىىىىي هىىىىى ا السىىىىىيا ، وإيماناىىىىىا بأهميىىىىىة الت ىىىىىوير 

ة،الشىىىىىامل للمستشىىىىىقيات والمراكىىىىىز اإلقليميىىىىى

تقات جار ت وير المركز اإلقليمي لبنت الدم ومشى

البالزمىىىىىىا فىىىىىىي شىىىىىىبين اليىىىىىىوم ت ىىىىىىويراا شىىىىىىاملااا 

  ليتناةىىىع مىىىع المعىىىايير الدوليىىىة للىىىدمات بنىىىو

.الدم ومشتقات البالزما
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باإل ىىىافة إلىىى  مىىىا ةىىىب  مىىىن جهىىىود، فقىىىد كانىىىء 

مبىىىىادرة حيىىىىاة كريمىىىىة واحىىىىدة مىىىىن ركىىىىائز الرعايىىىىة 

الصىىىىىىىحية بالمحافظىىىىىىىة، وخاصىىىىىىىة فىىىىىىىي قريتىىىىىىىي 

ل  الشهداء وأشمون، حيث تم اليشف ال بي ع

.مواطناا بالمحافظة2671

وفي  وء جهود جمعية الهالل ااحمر المصىري 

  ، تىىىم إطىىىال"كورونىىىا"للتصىىىدي النتشىىىار فيىىىروس 

ياجاىا عدد من القوافل ال بية في القرى ااكجىر احت

، حيىىىىث تىىىىم 2021بمحافظىىىىة المنوفيىىىىة فىىىىي ينىىىىاير 

تقىىىديم خىىىدمات الرعايىىىة الصىىىحية المجانيىىىة علىىى 

مىىىدار أربعىىىة أيىىىام بقريتىىىي ةىىىالمون بحىىىري بمركىىىز

مىىا الشىىهداء، والحالمشىىة بمركىىز بركىىة السىىبع، ك

تىىىىىم توقيىىىىىع اليشىىىىىف ال بىىىىىي وصىىىىىر  العىىىىىالج 

وزيىىىع بالمجىىىان اهىىىالي القىىىريتين، باإل ىىىافة إلىىى  ت

شىىىىىند الحمايىىىىىة والنظافىىىىىة الشلصىىىىىية لعىىىىىدد 

.مواطن900

ريوبالتزامن، توالء حمالت الهالل ااحمىر المصى

للت عىىىىىيم  ىىىىىد اإلنقلىىىىىوانزا الموةىىىىىمية، حيىىىىىث 

مواطناىىا بقىىرى ومراكىىز 350اةىىتهدفء الحمىىالت 

بركىىىة السىىىبع، وشىىىبين اليىىىوم، وهىىىورين، ومنىىىو 

بمحافظىىىة المنوفيىىىة، وذلىىىت فىىىي إطىىىار حمىىىالت 

والتىىىىي أطلقتهىىىىا وزارة " حمايتىىىىت أمانىىىىة"مبىىىىادرة 

2020الت ىىىىىىىىىامن االجتمىىىىىىىىىاعي فىىىىىىىىىي ديسىىىىىىىىىمبر 

مسىىىىتهدفة كبىىىىار السىىىىن بىىىىدور رعايىىىىة المسىىىىنين

بالمحافظىىىىىىات، والتىىىىىىي ةىىىىىىو  تمتىىىىىىد لتشىىىىىىمل 

.ااطقال بدور رعاية اايتام أي اا

وكىىان نتىىاج تلىىت الجهىىود، ارتقىىا  أعىىداد المنشىى ت

منشىىأة فىىي 90الصىىحية بالمحافظىىة لتصىىل إلىى  

منشىىأة فقىىىد فىىىي عىىىام 72، مقارنىىىة بىىىىى 2019عىىام 

2014.

أي اىىىا ارتقىىىا  أعىىىداد المر ىىى  الىىى ين تىىىم عالجهىىىم 

ألىف حالىة عىام 139.8عل  نققة الدولة ليصل إل  

، 2014ألىىىف حالىىىة فقىىىد عىىىام 91، مقارنىىة   2020

ين ف ىىلاا عىىن زيىىادة عىىدد المسىىتقيدين مىىن التىىأم

، 2020مليىىىون مسىىىتقيد عىىىام 2.6الصىىىحي ليبلىىى  

.2014مليون مستقيد عام 2.3مقارنة بنحو 
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يم تعمل الدولة جاهدة عل  االرتقاء بجودة التعلى

ااةاةىىىيا ليونىىىه حجىىىر ااةىىىاس نحىىىو التنميىىىة

لة الشاملة، وفي ه ا السيا  قامء الدولة متمج

لسىنة 2353في قىرار رئىي  مجلى  الىوزراء رقىم 

بتلصي  ق عىة أرئ مىن أمىال  الدولىة 2014

آال  متىىر مربىىع، بزمىىام كمشىىىو  4.7بمسىىاحة 

م مركز منو ا إلقامىة مدرةىتين إحىداهما للتعلىي

.ااةاةي وااخرى تجريبية

بتلصي  ق عىة 2014لسنة 1506والقرار رقم 

قيراطاىىىىا 19أرئ مىىىىن أمىىىىال  الدولىىىىة بمسىىىىاحة 

بمركىىىىىىز منىىىىىىو  ةىىىىىىروهيءوةىىىىىىهمين بناحيىىىىىىة 

وي بالمحافظةا وذلىت إلقامىة مدرةىة تعلىيم ثىان

2019لسىنة 150عليها، باإل ىافة إلى  القىرار رقىم 

بتلصي  ق عة أرئ من أمىال  الدولىة بزمىام

عزبىىىة السىىىرجاني بمركىىىز منىىىو ا إلقامىىىة مجمىىىع 

مىدارس عليهىا، ومىىع تىوالي القىىرارات الوزاريىة فىىي 

  عىدد  وء االهتمام بالتعليم في المحافظة، بل

ة المدارس التي تم إنشاؤها وت ويرهىا بمحافظى

مدرةىىىة، تشىىىمل كافىىىة المراحىىىل 280المنوفيىىىة 

مليىىار 1.5التعليميىىة الملتلقىىة، وبتيلقىىة إجماليىىة 

، 2021إلىىى  2014جنيىىىه، وذلىىىت خىىىالل القتىىىرة مىىىن 

وعليىه فقىىد بلىى  عىىدد المىىدارس بالمحافظىىة نحىىو

.2021/2020ألف مدرةة عام 2.5

وتىأتي أعمىىال إنشىىاء وت ىىوير المىىدارس فىىي إطىىار

جهىىىىىود الدولىىىىىة لالرتقىىىىىاء بالعمليىىىىىة التعليميىىىىىة،

ل، والق ىىىىىاء علىىىىى  اليجافىىىىىة ال البيىىىىىة بالقصىىىىىو

.وتوفير بيئة تعليمية مناةبة لل ال 

وإيماناىىىىىا بأهميىىىىىة االتصىىىىىال اللىىىىىارجي والتعىىىىىاون 

الىىدولي، عملىىء الدولىىة جاهىىدة علىى  نقىىل التجربىىة

ة اليابانيىىىة عىىىن طريىىى  إنشىىىاء المدرةىىىة المصىىىري

، حيىىث 2018اليابانيىىة بشىىبين اليىىوم فىىي ةىىبتمبر 

آال  متىىىىىر مربىىىىىع، 5.5تبلىىىىى  مسىىىىىاحة المدرةىىىىىة 

فصىىىلاا دراةىىىيًّا، ومبنىىى  11تتيىىىون المدرةىىىة مىىىن 

رئىىىي  يشىىىمل القصىىىول الدراةىىىية، والمعامىىىل 

.الدراةية، والمباني اإلدارية، والميتبة

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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ية فىىي السىىيا  ذاتىىه، تىىم إنشىىاء المدرةىىة المصىىر

، حيىىث تبلىى  2018فىىي ةىىبتمبر بقويسىىنااليابانيىىة 

ألىىف متىىر مربىىع، وتتيىىون 14.9مسىىاحة المدرةىىة 

مل فصلاا دراةيًّا، ومبن  رئىي  واحىد يشى22من 

القصىىىىىىىول الدراةىىىىىىىية، والمعامىىىىىىىل الدراةىىىىىىىية، 

.والمباني اإلدارية، والميتبة

كمىىىىىىىا تىىىىىىىم إنشىىىىىىىاء مدرةىىىىىىىة العربىىىىىىىي الجانويىىىىىىىة 

بتمبر فىىىىي ةىىىىبقويسىىىىناللتينولوجيىىىىا الت بيقيىىىىة 

آال  3.4، حيث تبل  مساحة المدرةة نحىو 2018

متىىىر مربىىىىع، وتتلصىىىى  المدرةىىىىة فىىىىي مجىىىىاالت 

ا، ويتىوفر التبريد والتيييىف، واليهربىاء، والمييانييى

للدارةىىىين فىىىي المدرةىىىة عىىىدة امتيىىىازات، منهىىىا 

.ةالتدريبات والعمل ببيئة تعليمية ملتلق

نتيجىىة للجهىىود المب ولىىة  مىىن جانىىع المحافظىىة

فىىىىىي دعىىىىىم ق ىىىىىا  التعلىىىىىيم، انلق ىىىىىء نسىىىىىبة 

% 0.36التسر  من التعلىيم االبتىدائي لتصىل إلى 

فىىىىىىي عىىىىىىام % 0.73، مقارنىىىىىىة   2020/2019عىىىىىىام 

، كمىىىىىا ازدادت نسىىىىىبة مىىىىىن تىىىىىم محىىىىىو 2014/2013

عىىىىىام % 41.7أميىىىىىتهم بالمحافظىىىىىة لتصىىىىىل إلىىىىى  

، باإل ىىافة إلىى  زيىىادة أعىىداد القصىىول2021/2020

ألىىىىف فصىىىىل عىىىىام 23.2بالمىىىىدارس ليصىىىىل إلىىىى  

2021/2020.

0.73

0.36

2014/2013 2020/2019

ي خالل نسبة التسرب من التعليم االبتدائ

(2020/2019-2014/2013)عامي 

)%(

.وزارة التربية والتعليم والتعليم القني: المصدر
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يم في إطار حرص الدولة على  تنميىة ق ىا  التعلى

العىىالي والبحىىث العلمىىي، تىىم إنشىىاء العديىىد مىىن 

:اليليات والجامعات بالمحافظة، منها

قيىىىىىة كليىىىىىة تينولوجيىىىىىا العلىىىىىوم الصىىىىىحية الت بي

، 2015بجامعىة المنوفيىىة، تىم إنشىىاؤها فىي فبرايىىر 

عة قاعات دراةىية ةى: )وتحتوي اليلية عل  اآلتي

طالباىىىىا،25طالىىىىع، وقاعىىىىات تىىىىدريع ةىىىىعة 100

قسىىىىىم –معامىىىىىل متنوعىىىىىة للحاةىىىىىع اآللىىىىىي 6و

قسىىىىىىىىم تينولوجيىىىىىىىىا االةتعا ىىىىىىىىة –ملتبىىىىىىىىرات 

هىىىزة قسىىىم تينولوجيىىىا ااج–الصىىىناعية لألةىىىنان 

(.ال بية الحيوية

ة وتهىىد  اليليىىة إلىى  إعىىداد خىىريا ذي كقىىاءة عاليىى

ها قىىادر علىى  رفىىع كقىىاءة اللدمىىة الصىىحية بشىىقي

قيىىة الوقىىائي والعالجىىي، وت ىىوير المهىىارات الت بي

ي في المؤةسات الصىحية، ودعىم البحىث العلمى

عي  لت وير العلوم ال بية الت بيقيىةا ممىا يىن

علىىىى  التقىىىىدم العلمىىىىي والتقنىىىىي وتنميىىىىة وخدمىىىىة

.المجتمع

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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كمىىىا تىىىم إنشىىىاء كليىىىة ال ىىىع البي ىىىري بجامعىىىة 

ا بهىد  التوةىع فىي 2016المنوفية فىي ةىبتمبر 

إتاحىىىىىىىة فىىىىىىىرص التعلىىىىىىىيم العىىىىىىىالي بالجامعىىىىىىىات 

الحيوميىة مىىن خىىالل إنشىىاء كليىىات ومعاهىىد عليىىا

ميىة جديدة يحتاج إليها ةو  العمل وعملية التن

قاعىىات طالبيىىة بسىىعة 3الوطنيىىة، وت ىىم اليليىىة 

معامىىىىىىل طالبيىىىىىىة بسىىىىىىعة 7طالباىىىىىىا، وعىىىىىىدد 50

.طالباا ليل معمل30

ة المبيىرة اتصالاا، تم إنشاء كليىة التربيىة لل قولى

، التىىي تعىىد  مىىن 2017بجامعىىة المنوفيىىة فىىي يونيىىو 

سىىىىبة اليليىىىات العمليىىىة حيىىىث تتسىىىاوى تقريباىىىا ن

المقىىىررات العمليىىىة والنظريىىىة، وتؤهىىىل ال الىىىىع 

ع الحاصل عل  شهادة التلرج للحصول على  لقى

معلمىىة ريىىائ ااطقىىال للعمىىل ب حىىدى رو ىىات 

التعليم ااطقال التابعة لوزارة التربية والتعليم و

ادهم القني، وتهد  إل  االرتقاء بال البىات، وإمىد

بالمهىىارات الالزمىىة للتعامىىل مىىع طقىىل مىىا قبىىل            

ريىىة المدرةىىة ف ىىلنا عىىن إكسىىابهم الللقيىىة النظ

والعمليىىىىىىىىة لمهنىىىىىىىة التىىدري  باةىىتلدام أحىىد 

م ال ىىىىىر  والوةىىىىىائل التينولوجيىىىىىة فىىىىىي التعلىىىىىي

.وتصميم البراما التعليمية

نىى  ت ىىم اليليىىة مبنيىىين أحىىدهما إداري، واآلخىىر مب

مىىدرجات كبيىىرة تتسىىع لنحىىو4للمىىدرجات يشىىمل 

، طالع، وقاعات تدريسىية، وأخىرى لألنشى ة700

دريباا وح ىىانة نموذجيىىة ملحقىىة بىىالمبن  لتيىىون تىى

سىر  عمليًّا لل البات، وصالة ألعىا  ريا ىية، وم

.تعليمي لألنش ة القنية

جيىىة جىىدير بالىى كر أنىىه تىىم إنشىىاء الجامعىىة التينولو

، وهىىىي أولىىى  خ ىىىوات 2019فىىىي يونيىىىو بقويسىىىنا

تصىىىىىىىىحيح مسىىىىىىىىار التعلىىىىىىىىيم القنىىىىىىىىيا حيىىىىىىىىث إن 

التلصّصىىىىىىات الجديىىىىىىدة التىىىىىىي تمىىىىىىء إ ىىىىىىافتها 

للجامعىىىىات التينولوجيىىىىة ةىىىىتهد  جميعاىىىىا إلىىىى 

خدمىىىىة وتنميىىىىة المجتمىىىىع المصىىىىري فىىىىي شىىىىت  

المجىىىىىىىاالت، ف ىىىىىىىلاا عىىىىىىىن تزويىىىىىىىدها لللىىىىىىىريجين 

.ودوليًّابتلصّصات شت  تؤهلهم للعمل محليًّا
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يىات، كما أن ت بيى  نظىام اختبىارات القىدرات لليل

ة خاصىة التينولوجيىة، بمجابىة خ ىوة جىادة ومهمى

مىىىىىىن الدولىىىىىىة المصىىىىىىرية الكتشىىىىىىا  المواهىىىىىىع، 

ا ، والقىىدرات، واإلميانىىات التىىي يتمتىىع بهىىا الشىىب

.تخاصة الراببين في االلتحا  بتلت اليليا

هىىىىىى ا ويُعىىىىىىد  إنشىىىىىىاء الجامعىىىىىىات التينولوجيىىىىىىة 

لاا جيىداا للحاصلين عل  الىدبلومات القنيىة اةىتفال

ا ل اقىىة كىىوادر بشىىرية قىىادرة علىى  الت ىىور، ف ىىلا

م عن مساهمته في تنمية مواهىع طىال  التعلىي

.القني، بما يعتبر نقلة علمية مبهرة

دة مىن كما تُعد  جامعة قويسنا التينولوجيىة واحى

مىرة ثال  جامعىات تينولوجيىة تىم افتتاحهىا اول

ل في مصر، بهد  مواكبة احتياجات ةىو  العمى

المحلىىىىي والعىىىىالمي، وإحىىىىدا  طقىىىىرة كبيىىىىرة فىىىىي 

مجىىىىىىىىىال التعلىىىىىىىىىيم التينولىىىىىىىىىوجي فىىىىىىىىىي مصىىىىىىىىىر،

ناعة تمتلىىت الجامعىىة مبنىى  كليىىة تينولوجيىىا الصىى

يىىىا وال اقىىىة، والتىىىي ت ىىىم أقسىىىاماا فىىىي تينولوج

 ، المعلومىىات، والمييىىاتروني ، وااوتىىوتروني

وتىىىم تجهيزهىىىا وفىىى  أحىىىد  الىىىنظم التينولوجيىىىة

الحديجىىىة، حيىىىث يىىىتم تشىىىفيل بعىىىض اآلالت، مىىىن

خىىىىالل لوحىىىىة المح ىىىىة البحجيىىىىة اللاصىىىىة بىىىى دارة 

.المصنع ال كي

وفىىىىىىي هىىىىىى ا اإلطىىىىىىار تىىىىىىم إصىىىىىىدار عىىىىىىدة قىىىىىىرارات 

وتشىىىريعات مىىىن أجىىىل زيىىىادة الرقعىىىة التعليميىىىة، 

لسىىنة 1517حيىىث أصىىدر رئىىي  الىىوزراء قىىرار رقىىم 

وذلىىت بتلصىىي  ق عىىة أرئ مىىن أمىىال  2014

الدولىىىة بناحيىىىة منشىىىأة ةىىىل ان بمركىىىز منىىىو ا

إلقامىىة معهىىد فنىىي للتمىىريض عليهىىا، وذلىىت فىىي

يىىىة  ىىىوء االهتمىىىام بىىىالتعليم القنىىىي وإدراكاىىىا اهم

.ل بيالتمريض كونه عاملاا أةاةيًّا في العمل ا
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فىىىي السىىىيا  ذاتىىىه، تىىىم إنشىىىاء كليىىىة الحاةىىىبات

والىىىى كاء االصىىىى ناعي بجامعىىىىة المنوفيىىىىة، علىىىى  

مليىىون 200آال  متىىر مربىىع، بتيلقىىة 3.2مسىىاحة 

جنيىىىه، إلعىىىداد خىىىريا متميىىىىز فىىىي مجىىىاالت علىىىىوم 

الحاةىىع، ونظىىم تينولوجيىىىا المعلومىىات، ودعىىىم 

اتلىىىىىاذ القىىىىىرار، قىىىىىادر علىىىىى  تو يىىىىىف ميتسىىىىىباته 

ات العلميىىىىة ومهاراتىىىىه العمليىىىىةا لتلبيىىىىة مت لبىىىى

ةىو  العمىل، كمىا تهىىد  إلى  إنتىاج بحىث علمىىي

م را ِ والقيىىام بىىدورها المجتمعىىي مىىن خىىالل تقىىدي

يىىىة اةتشىىىارات فنيىىىة ودعىىىم تقنىىىي، وتشىىىمل اليل

ع، تينولوجيا المعلومات، وعلوم الحاة)أقسام 

ونظىىىىم المعلومىىىىات، وبحىىىىو  العمليىىىىات ودعىىىىم 

(.القرار

در وإيماناىىىا بىىىدور التينولوجيىىىا وأهميتهىىىا، فقىىىد صىىى

لسىىىنة 445مىىىؤخراا قىىىرار رئىىىي  الجمهوريىىىة رقىىىم 

جامعىة "بشأن إنشاء جامعة خاصىة باةىم 2021

ادات بمدينىىىة السىىى" الريىىىادة للعلىىىوم والتينولوجيىىىا

بالمحافظىىىة، وعليىىىه بلىىى  إجمىىىالي عىىىدد اليليىىىات

كليىة ومعهىداا عىام 31والمعاهد بالتعليم العالي 

.2014/2013فقد عام 24مقارنة بىىى 2020/2019

24

31

2014/2013 2020/2019

 جمالي الكليات والمعاهد بالتعليم 

العالي خالل عامي 

(2014/2013-2020/2019)

(كلية ومعهد)

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر
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أولىىىىىء الدولىىىىىة اليجيىىىىىر مىىىىىن االهتمىىىىىام بالجقافىىىىىة 

والقنىىىىىىونا إيماناىىىىىىا بالىىىىىىدور الىىىىىى ي تعيسىىىىىىه فىىىىىىي 

المجتمىىىىع، وفىىىىي هىىىى ا الصىىىىدد جىىىىاء قىىىىرار رئىىىىي  

بتلصىي  ق عىة 2014لسنة 2207الوزراء رقم 

أرئ مىىن أمىىال  الدولىىة فىىي حىىوئ بىىا  القصىىع 

الح بمركىىز شىىبين اليىىوم بالمحافظىىة، وذلىىت لصىى

الهيئىىة العامىىة لقصىىور الجقافىىةا مىىن أجىىل إقامىىة 

.مسر  عليها

وقىىىد قامىىىء الدولىىىة بت ىىىوير العديىىىد مىىىن قصىىىور 

 ىىوير الجقافىىة والميتبىىات بالمحافظىىة، حيىىث تىىم ت

مركىز ببشىنواندار الجقافة فو  الوحىدة المحليىة 

، بتيلقىىىىة بلفىىىىء 2015شىىىىبين اليىىىىوم فىىىىي يونيىىىىو 

ر ألىىىف جنيىىىه، باإل ىىىافة إلىىى  ذلىىىت، تىىىم ت ىىىوي241

، حيىىث 2020قصىىر ثقافىىة شىىبين اليىىوم فىىي مىىايو 

آال  متىىىر مربىىىع، 3.1تبلىىى  مسىىىاحة القصىىىر نحىىىو 

مليىىىون جنيىىىه، وي ىىىم 28.5وبتيلقىىىة بلفىىىء نحىىىو 

مُجهىىىىىزاا بأحىىىىىد  ( صىىىىىالة وبليىىىىىون)مقعىىىىىداا 490

.ااجهزة التينولوجية الحديجة

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
"
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هىىىى ا وتحتىىىىوي محافظىىىىة المنوفيىىىىة علىىىى  ثالثىىىىة 

متحىىف دنشىىواي، ومتحىىف : متىىاحف مهمىىة، وهىىي

، حيىىىىث بقويسىىىىناالسىىىىادات، والمتحىىىىف القىىىىومي 

انتهىىى  المجلىىى  ااعلىىى  لصثىىىار مىىىن تصىىىميمات

مشىىىىىرو  بنىىىىىاء متحىىىىىف آثىىىىىار المنوفيىىىىىة القىىىىىومي 

ماليىىين جنيىىه، 5بتيلقىىة تصىىل إلىى  نحىىو بقويسىىنا

  بتمويىىل مىىن وزارة الجقافىىة مُمجلىىةا فىىي المجلىى

  ااعلىى  لصثىىارا رببىىة منهىىا لو ىىع المحافظىىة علىى

.خري ة السياحة العالمية والداخلية

، هىو الميىان الى ي يسىجلدنشىوايويُعىد  متحىف 

الشىىىىىىىهيرة بالصىىىىىىىور، دنشىىىىىىىوايذكىىىىىىىرى حادثىىىىىىىة 

.ليةواللوحات، والتماثيل السريالية والتشيي

أي اىىا، تىىم إحىىالل ورفىىع كقىىاءة ةىىينما السىىادات

ا بهىىد  نشىىر الىىوعي 2020الشىىتوية فىىي نىىوفمبر 

نىىىىاء الجقىىىافي، وترةىىىيي الهويىىىىة المصىىىرية بىىىين أب

الىىىوطن، وذلىىىت بتيلقىىىة إجمىىىىىىالية بلفىىىىىىء نحىىىىىىىىو

.مليون جنيه39.7

داد ونتيجة للجهود المب ولة في الق ا ، ازداد أعى

العامىىىىىة والمتلصصىىىىىة والجامعيىىىىىة )الميتبىىىىىات 

2014ميتبىة عىام 50بالمحافظىة مىن ( والمعاهد

.  2019ميتبة عام 62إل  

50

62

2014 2019

عدد المكتبات العامة والمتخصصة 

والجامعية والمعاهد بالمحافظة خالل 

2019و2014عامي 

(مكتبة)

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر
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ت  تعمل الدولة جاهدة عل  تميين المرأة في ش

المجىىىىاالت، ونتىىىىاج هىىىى ا الجهىىىىد ارتقعىىىىء نسىىىىبة 

بلفىء تمجيل اإلنا  في المناصع القيادية، حيىث

فىىىي محافظىىىة اإلةىىىيندرية، تليهىىىا أةىىىيو % 56

، وفىىىي %41، وجىىىاءت الجيىىىزة بنسىىىبة %50بنسىىىبة 

بة المركىىز الرابىىع جىىاءت محافظىىة المنوفيىىة بنسىى

.بالتساوي مع القليوبية% 38

فىىي إطىىار وعىىي الدولىىة بأهميىىة الىىدور الىى ي تلعبىىه

المىىىىرأة فىىىىي المجتمىىىىع، قىىىىام المجلىىىى  القىىىىومي 

ات للمىىرأة بالمحافظىىة بتنقيىى  العديىىد مىىن الىىدور

ة التدريبيىىىة والنىىىىدوات، والمبىىىادرات بهىىىىد  توعيىىىى

حملىىىة طىىىر  اابىىىوا  بعنىىىوان : المىىىرأة، وأهمهىىىا

، وذلىىت فىىي 2021فىىي يونيىىو " احميهىىا مىىن اللتىىان"

تىان إطار أنش ة اللجنة الوطنية للق ىاء على  خ

مي اإلنىىا  برئاةىىة مشىىتركة بىىين المجلىى  القىىو

للمىىرأة والمجلىى  القىىومي لل قولىىة واامومىىة،

أحياء/ مدن/ مراكز / وقد اةتهدفء الحملة قرى

أشىىىىىىىىىىىىمون، والشىىىىىىىىىىىىهداء، وتىىىىىىىىىىىىال، والبىىىىىىىىىىىىاجور 

ألىىىىىىىىىىىىىىف زيىىىىىىىىىىىىىىارة تسىىىىىىىىىىىىىىتهد  2.5ب جمىىىىىىىىىىىىىىالي 

آال  طقىىل، 7.4آال  رجىىل، 4.7آال  ةىىيدة، 6.4

بىات حيث تم نشىر الىوعي بتعىديالت قىانون العقو

ر الجديىىد فيمىىا يلىى  تجىىريم ختىىان اإلنىىا ، ونشىى

سىد الرةائل القانونية للحملة، وشر  نظري مب

لبنىىىىىىود التعىىىىىىديل القىىىىىىانوني الجديىىىىىىد وعقوباتىىىىىىه 

ة المقىىررة، باإل ىىافة إلىى  تنىىاول الرةىىائل اللاصىى

ولي باآلثىىىار النقسىىىية والصىىىحية لللتىىىان، حيىىىث تىىى

تُعىىد  الدولىىة اهتماماىىا كبيىىراا لتلىىت الق ىىيةا فهىىي

جريمة يعاقع عليهىا القىانون، لمىا فيهىا مىن أذى

جسىىىدي ونقسىىىي للقتىىىاة، ولهىىى ا قامىىىء الدولىىىة 

بتوجيىىىه اليجيىىىر مىىىن الجهىىىود مىىىن أجىىىل الحىىىد مىىىن 

.انتشار ه ه الظاهرة في المجتمع

ي إيماناا بأهمية دور المرأة و ىرورة مشىاركتها فى

ظىىىىم الحيىىىىاة السياةىىىىية وتميينهىىىىا ةياةىىىىيًّا، ن

صىوتت"المجلى  القىومي للمىرأة حملىة بعنىوان 

، فىىىىىىي "2020مجلىىىىىى  الشىىىىىىيو  ...لمصىىىىىىر بيىىىىىىرة

.2020أبس   

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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كمىىىىىىا دشَّىىىىىىن فىىىىىىر  المجلىىىىىى  القىىىىىىومي للمىىىىىىرأة 

، نىىىىىدوة حىىىىىول 2021بالمحافظىىىىىة، فىىىىىي ةىىىىىبتمبر 

  التميىىين االقتصىىادي للمىىرأة ودورهىىا فىىي تحقيىى

ة التنميىىة المسىىىتدامة، بالتعىىاون مىىىع جهىىاز تنميىىى

المشىىىروعات المتوةىىى ة والصىىىفيرة ومتناهيىىىة

.الصفر

لىىىيم وفىىي  ىىىوء التعىىىاون بىىىين وزارة التربيىىىة والتع

القنىىي والمحافظىىة، أقامىىء وحىىدة تيىىافؤ القىىرص

أبريىىل بمديريىىة التربيىىة والتعلىىيم بالمحافظىىة فىىي

، نىىىىىدوة توعيىىىىىة وإرشىىىىىاد للمبىىىىىادرة الوزاريىىىىىة 2021

امىىىىىرأة مصىىىىىرية متعلمىىىىىة "حلمهىىىىىا نىىىىىور بعنىىىىىوان 

، حيىىث تمىىء إقامىىة معر اىىا ونىىدوة عىىن "ومتمينىىة

العنىىىىىىف  ىىىىىىد المىىىىىىرأة والتنمىىىىىىر بىىىىىىين ال ىىىىىىال ، 

وتسىىىىتهد  مو ىىىىوعات تمىىىى  التعلىىىىيم مجىىىىل 

واعىه، التسر  التعليمي، والمواطنة، والعنىف بأن

كمىىا تناولىىء النىىدوة مو ىىوعات عىىن الهجىىرة بيىىر 

.الشرعية

قنىىىىي اتصىىىىالاا، بلفىىىىء نسىىىىبة اإلنىىىىا  بىىىىالتعليم ال

2021/2020إلجمىىىالي تالميىىى  التعلىىىيم القنىىىي عىىىام 

، كمىا بلفىء نسىبة %40.6في محافظة المنوفية 

خىىىالل % 52.6اإلنىىىا  المقيىىىدات بىىىالتعليم العىىىالي 

، وبلفىىء نسىىبة اإلنىىا  إلجمىىالي 2020/2019عىىام 

خىىىالل % 97.8المتىىىدربين بمراكىىىز التىىىدريع المهنىىىي 

، كمىىىىىىا بلفىىىىىىء نسىىىىىىبة اإلنىىىىىىا  2021/2020عىىىىىىام 

% 48.3إلجمىىالي البىىاحجين بالمؤةسىىات البحجيىىىة 

، بينمىىىا بلفىىىء نسىىىبة اإلنىىىا  إلجمىىىالي2019عىىىام 

، 2020عىىام % 20.7( ةىىنة فىىأكجر15)المشىىتفلين 

ات كما بلفء نسبة مسىاهمة اإلنىا  بالمشىروع

( جهىىىىىاز تنميىىىىىة المشىىىىىروعات)متناهيىىىىىة الصىىىىىفر 

.2019في عام % 39.8

ختاماىىىىا، لعبىىىىء المىىىىرأة دوراا محوريًّىىىىا فىىىىي نه ىىىىة 

الل المجتمعات القديمة والحديجة، وأثبتء مىن خى

لىىت هىى ا الىىدور قىىدرتها علىى  التفييىىر اإليجىىابي فىىي ت

المجتمعىىىىات، فح ىىىىورها الالفىىىىء فىىىىي ملتلىىىىف 

جوانىىىع الحيىىىاة وإصىىىرارها علىىى  الوقىىىو  بجانىىىع 

ا الرجىىل ومسىىاندتها لىىه دليىىل علىى  كونهىىا عنصىىرا

.تمعأةاةيًّا في إحدا  عملية التفيير في المج
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربوع مصرر خاصة فدي المحافظدات التدي لدم تحدَص بنصدي  عد ادل مدن تسهم في تقدُّ

.التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ألددددددددددددددددددددددددددددددددف

379.1مشدددددددددددددددددددتر 
إجمىىىالي عىىىدد المنشىىى ت الصىىىناعية المسىىىجلة 

.2020حت  عام 

1.9

10
ة إجمىىالي عىىدد الشىىركات السىىياحية بالمحافظىى

.2020بنهاية عام 

239.4
إجمىىىىالي عىىىىدد اليىىىىروت المصىىىىدرة للقىىىىال  فىىىىي 

.2021المحافظة حت  أبس   

عىىىدد المشىىىتركين فىىىي خدمىىىة الفىىىاز ال بيعىىىي 

.2020بالمحافظة حت  نهاية عام 

129.3
إجمىىىىىالي تمويىىىىىل جهىىىىىاز تنميىىىىىة المشىىىىىروعات 

ي المتوةى ة والصىىفيرة ومتناهيىىة الصىىفير فىى

.2020المحافظة خالل عام 

مليدددددددددددددددددون

جنيددددددددددددددددددددددده

ألدددددددددددددددددددف

700كدددددددددددددددارت
-إجمىىىىالي تيلقىىىىة مشىىىىرو  خىىىىد بىىىىاز النوباريىىىىة 

.2014السادات بالمحافظة في ةبتمبر 

مليددددددددددون

جنيددددددددددددددده 

ألدددددددددددددددددددددددددف

منشدددددددددددددددأة

ىدددددددددددددددددددددددددركات 
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تُعىىىد  محافظىىىة المنوفيىىىة مىىىن المحافظىىىات ذات

المقومىىىىىات االةىىىىىتجمارية الهائلىىىىىىة فىىىىىي جميىىىىىىع 

الق اعىىىىاتا حيىىىىث تتميىىىىز المحافظىىىىة ب ابعهىىىىا 

رة الزراعي والصناعي من خالل الصناعات الصىفي

الموجىىىىودة فىىىىىي شىىىىىت  ربوعهىىىىىا، باإل ىىىىىافة إلىىىىى  

  المنىىىاط  الصىىىناعية الجديىىىدة، والتىىىي تىىىأتي علىىى

   رأةها مدينة السادات والتىي تُعىد  من قىة جى

.لالةتجمارات الصناعية

وفىىىىي هىىىى ا السىىىىيا ، تتىىىىوافر بالمحافظىىىىة ثىىىىال  

–قويسىىىنا –السىىىادات : )منىىىاط  صىىىناعية، وهىىىي

بية ، ف لاا عن شى(المن قة الحرة بشبين اليوم

طىىىر  ومواصىىىالت جيىىىدة، باإل ىىىافة إلىىى  أنىىىه جىىىارِ 

ض حالياىىا ربىىد المنىىاط  الصىىناعية بع ىىها بىىبع

ر عىىىن طريىىى  طُىىىر  إقليميىىىة، باإل ىىىافة إلىىى  تىىىواف

.ال اقة اليهربائية  وشبية الفاز ال بيعي

أي اىىىىىىا، تىىىىىىم إنشىىىىىىاء مح ىىىىىىة صىىىىىىر  عمالقىىىىىىة 

فىىىىدانااا 20بالمن قىىىىة الصىىىىناعية علىىىى  مسىىىىاحة 

الةىىىىىىىتيعا  كميىىىىىىىة ميىىىىىىىاه الصىىىىىىىر  الصىىىىىىىحي 

.والصناعي بالمن قة

اتصىىىىىىىالاا، تبلىىىىىىى  قيمىىىىىىىة االةىىىىىىىتجمارات العامىىىىىىىة 

مليىارات جنيىه 5.8المُوجهة لمحافظىة المنوفيىة 

، بزيىىىىىادة 2021/2020وذلىىىىىت وفقاىىىىىا لل ىىىىىة عىىىىىام 

، حيث يُعد  2020/2019عن خ ة عام % 26بنسبة 

االةىىىىىىتجمار مىىىىىىن أحىىىىىىد المقومىىىىىىات ااةاةىىىىىىية 

عتبر حجىر اللاصة بتنمية االقتصاد، فاالةتجمار يُ

ااةىىىىىىاس فىىىىىىي اقتصىىىىىىىاد أي دولىىىىىىة وال يميىىىىىىىن 

االةىىىىىتفناء عنىىىىىه أو اةىىىىىتجناؤه، وهىىىىىو مىىىىىن أحىىىىىد 

المؤشىىىىىىىرات والىىىىىىىدالئل المهمىىىىىىىة علىىىىىىى  نجىىىىىىىا  

. الدولة واقتصادها

وجىىدير بالىى كر أن عىىدد المشىىروعات التنمويىىة قىىد

مشىىروعات وفقاىىا للل ىىة االةىىتجمارية506بلىى  

، كمىىىا اةىىىتحوذ ق ىىىا  2021/2020للعىىىام المىىىالي 

اإلةىىىىىيان وت ىىىىىوير العشىىىىىوائيات علىىىىى  نسىىىىىبة

مىىن إجمىىىالي قيمىىىة االةىىىتجمارات العامىىىة % 48.3

بة المُوجهىىة للمحافظىىة، يليىىه ق ىىا  النقىىل بنسىى

%.13.4، ثم ق ا  التعليم العالي بنسبة 16.8%

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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وفىىىي إطىىىار زيىىىادة حجىىىم االةىىىتجمارات الموجهىىىة 

  لق ا  الزراعة بمحافظة المنوفيىة، أصىدر رئىي

، ب عىىىىادة 2017لسىىىىنة 298الجمهوريىىىىة قىىىىرار رقىىىىم 

ولة تلصي  بعض ق ع اارا ي المملوكة للد

-ةىىىوهاج -البحيىىىرة )ملييىىىة خاصىىىة بمحافظىىىات 

لصىىىىىالح الهيئىىىىىة العامىىىىىة ( أةىىىىىيو -المنوفيىىىىىة 

لمشىىىىىىىىىروعات التعميىىىىىىىىىر والتنميىىىىىىىىىة الزراعيىىىىىىىىىةا 

زرا ، الةتلدامها في نشا  االةتصال  واالةىت

.فداناا بمحافظة المنوفية27.5وذلت بمساحة 

جديىدة ختاماا، ارتقع عدد الشركات االةىتجمارية ال

التىىىي تىىىىم تأةيسهىىىىىا بالمحافظىىىىة، حيىىىث بلفىىىىء

، فىىي مقابىىىل 2020شىىركة جديىىدة خىىىالل عىىام 595

، بنسىىبة زيىىادة 2014شىىركة جديىىدة فقىىد عىىام 119

، ليصىىىىىل بىىىىى لت إجمىىىىىالي عىىىىىدد الشىىىىىركات 400%

آال  4.5االةتجماريىىىىىة القائمىىة بالمحافظىىة إلىىى  

شىىىىىىىركة موزعىىىىىىىة علىىىىىىى  الق اعىىىىىىىات اللدميىىىىىىىة، 

ذلت اإلنشائية، والصناعية، والسياحية، وبيرها، و

بىىىرأس مىىىىىىىىىال مُصىىىىىىىىىىدر قىىىىىىىدره 2020حتىىى  عىىىىىىىام 

ألف شركة قائمىة 2.1مليار جنيه، في مقابل 44.2

بىىىىىىرأس مىىىىىىال مُصىىىىىىدر قىىىىىىدره 2014حتىىىىىى  عىىىىىىام 

مليىىىار جنيىىىه، بنسىىىبة زيىىىادة فىىىي رأس المىىىال18.1

%.144.2المُصدر تُقدرَّ بنحو 

2.1

3.7

2014 2020

ؤوس األموال الُمصدرة للشركات  جمالي ر

ية القائمة بالمنطقة الصناع ية االستثمار

خالل الفترة ( 3ر2ر1مبار  الصناعية )

(2014-2020*)

(مليار جنيه)

.الهيئة العامة لالةتجمار والمناط  الحرة: المصدر

.بيان تراكمي* 
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ث تسىاهم المحافظىة فىي النشىا  الصىناعي، حيى

توجىىىد بهىىىا صىىىناعات كبىىىرى مجىىىل صىىىناعة الفىىىزل 

جاد والنسىىىىيا، وتنقىىىىرد المنوفيىىىىة بصىىىىناعة السىىىى

الحريىىىىري بقريىىىىة ةىىىىاقية أبىىىىو شىىىىعرة الىىىى ي يىىىىتم 

تصىىىىىىديره إلىىىىىى  اللىىىىىىارج، عىىىىىىالوة علىىىىىى  صىىىىىىناعة 

. ديالمنقالمشفوالت الصدفية بقرية ةاقية 

ي تزخىر محافظىىة المنوفيىىة بجميىع المقومىىات التىى

ناعية من شأنها أن تُحد  طقرة في التنمية الص

اعية في المحافظة، وتمتلت المحافظة مدناا صن

،دزفىىوةىىايلوأهمهىىا المدينىىة الصىىناعية الف ائيىىة 

دينىىة حيىىث تقىىع المدينىىة بالمن قىىة الصىىناعية بم

وتىىم . فىداناا135السىادات على  مسىاحة تبلىى  نحىو 

.2021افتتاحها في أبس   

فىىدان بنسىىبة 102تشىىمل المرحلىىة ااولىى  منهىىا 

ء، مصىىنعاا إلنتىىاج البسىىيوي: ، وتشىىمل%50بنىىاء 

، وم حناىىىىا للىىىىدقي ، ومصىىىىنعاا إلنتىىىىاج الميرونىىىىة

نشاءومصنعاا إلنتاج الملبوزات، باإل افة إل  إ

منظمىىىة ال باعىىىة، والتىىىي تشىىىتمل علىىى  مصىىىنع

إلنتىىىىىاج المصىىىىىنوعات المرنىىىىىةا لتعبئىىىىىة" الروتىىىىىو"

، منتجىىىىات البسىىىىىيويء والميرونىىىىة والملبىىىىىوزات

ومصىىىىىنع الىىىىىدوبلي  إلنتىىىىىاج العلىىىىىع، ومصىىىىىنع 

.اليرتون

وفىىي هىى ا السىىيا ، تىىم إنشىىاء مجمىىع الصىىناعات 

يىة، محافظىة المنوف-الصفيرة بمدينة السىادات 

.2018حيث تم تنقي ه في يناير 

ألىف متىر مربىع، 300ويقام المجمع عل  مسىاحة 

مصىىىىنعاا بمسىىىىاحات ملتلقىىىىة، 296وهىىىىو ي ىىىىم 

لتسىىهيل تلتىزم فيىىه الهيئىىة بتىىوفير السىىبل كافىىةا

ةىىىرعة بىىىدء النشىىىا ، وذلىىىت مىىىن خىىىالل تيسىىىير 

إجىىىىىىراءات التىىىىىىراخي ، وتىىىىىىوفير وحىىىىىىدات جىىىىىىاهزة 

باإلنشىىىىىىاءات والمرافىىىىىى ، مىىىىىىع تىىىىىىوفير إميانيىىىىىىة 

للتمويىىىل المصىىىرفي مىىىن خىىىالل االتقاقيىىىات مىىىع

بعىىىض البنىىىو ، وتحقيىىى  أقصىىى  اةىىىتقادة مىىىن

دة مبادرة البنت المركىزي واللاصىة بىدعم ومسىان

.الصناعات الصفيرة والمتوة ة

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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صىناعات اتصالاا، تُعد  محافظة المنوفية قلعة لل

قرى منتجىة 8الحرفية والتراثيةا حيث تحتوي عل  

ل  جعلتها في مقدمة المحافظات التي تحتوى ع

قىىىىرى خاليىىىىة مىىىىن الب الىىىىة، وتنوعىىىىء الصىىىىناعات 

ز  اللى–الحرفية بها بىين السىجاد اليىدوي الحريىر 

حىىف الت–الت عىىيم بالصىىد  -النسىىيا –والقلىىار 

، االسىىىىىيرم–اارابيسىىىىىت –البىىىىىامبو –اإلةىىىىىالمية 

وبيرهىىىىىىا مىىىىىىن الصىىىىىىناعات التىىىىىىي تشىىىىىىتهر بهىىىىىىا 

وفير المحافظة عالميًّا، باإل افة إل  دورها فىي تى

العديىىىد مىىىن فىىىرص العمىىىل للشىىىبا  للحىىىدّ مىىىن 

الب الىىىىىة، وتعزيىىىىىز جىىىىىزءط مىىىىىن الهويىىىىىة الوطنيىىىىىة 

.فظةالجقافية التي تعي  أصالة وتاريي المحا

الدولىة ونظراا للجهود الحجيجة المب ولىة مىن قِبنىل

يىىىة، فىىىي التنميىىىة الصىىىناعية فىىىي محافظىىىة المنوف

ة فقىىد ازداد عىىدد العمالىىة فىىي المنشىى ت الصىىناعي

إلى  2014ألىف عامىل فىي عىام 77.5المُسجلة من 

، كمىىا ارتقىىع عىىدد 2020ألىىف عامىىل فىىي عىىام 118.8

ألىىىىىف 1.2المنشىىىىى ت الصىىىىىناعية المُسىىىىىجلة مىىىىىن 

ألىىىىف منشىىىىأة عىىىىام 1.9إلىىىى  2014منشىىىىأة عىىىىام 

و بلىىىىىىىى  إجمىىىىىىىىالي تمويىىىىىىىىل جهىىىىىىىىاز تنميىىىىىىىىة .2020

المشىىىروعات المتوةىىى ة والصىىىفيرة ومتناهيىىىة

مبلىىى  2020الصىىىفير فىىىي المحافظىىىة خىىىالل عىىىام 

.مليون جنيه129.3

1.2

1.9

2014 2020

 جمالي عدد المنشآت الصناعية 

2020و2014الُمسجلة خالل عامي 

(ألف منشأة)

الهيئة العامة للتنمية الصناعية: المصدر
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 ىي تُعد  أرا ي محافظة المنوفية من أجود اارا

ز الزراعية بالجمهورية، وتوجد بيىل مركىز مىن مراكى

المحافظىىىة إدارة زراعيىىىة تقىىىوم بالمهىىىام الزراعيىىىة 

يريىة الميلقة بها من قبل المديرية، كما توجىد مد

للتعىىاون الزراعىىي بمقىىىر الىىديوان، ويتبعهىىىا إدارات

بير للتعاون الزراعي بجميىع مراكىز المحافظىةا لتىد

االحتياجىىىىات الزراعيىىىىة للمىىىىزارعين طبقاىىىىا لقىىىىانون

.التعاون الزراعي والجمعيات

هىىىى ا وقىىىىد بلفىىىىء مسىىىىاحة اارا ىىىىي المزروعىىىىة 

.2020ألف فدان خالل عام 312.8بالمحافظة 

وفىىىي هىىى ا السىىىيا ،  قامىىىء الدولىىىة بالعديىىىد مىىىن 

المشروعات عل  أرئ المحافظة لدعم الق ىا  

الزراعىىىيا كونىىىه أداة رئيسىىىة وعنصىىىراا مهمًّىىىا مىىىن 

عناصىىىىىر االقتصىىىىىىاد القىىىىىىومي ، ومىىىىىىن أبىىىىىىرز تلىىىىىىت 

:المشروعات 

لىدعم SASMEتىم تدشىين مشىرو  ميىون االبىان 

المشىىروعات الصىىفيرة والمتوةىى ة بمحافظىىة

  في الق ا  الزراعي، وال ي يهىد  إلى" المنوفية"

تىىوفير فىىرص عمىىل وزيىىادة الىىدخل فىىي المنىىاط  

البىان الريقية، وتقديم الدعم القنىي لمىزار  إنتىاج ا

الصىىىىىفيرة والمتوةىىىىى ة بالمحافظىىىىىة، وتقىىىىىديم 

الىىىىدعم القنىىىىي لمصىىىىانع الجىىىىبن، ومراكىىىىز تجميىىىىع 

ة، االبىىان وتأهيلهىىا لالعتمىىاد حسىىع نظىىم الجىىود

ع وإنتاج ألبان معبئىة ذات جىودة عاليىة مىن الحليى

ن دون أيىىة إ ىىافات مىىن اللىىبوالجاموةىىيالبقىىري 

.المجقف

عىىىىدداا مىىىىن " حيىىىىاة كريمىىىىة"كمىىىىا أنشىىىىأت مبىىىىادرة 

المجمعات الزراعية بقىرى أشىمونا فقىي الوحىدة

المحليىىة بشىىما، وتىىم االنتهىىاء مىىن أعمىىال الحقىىر

بالموقع اللاص ب نشاء المجمع الزراعي، والى ي

.متر مربع1800ةيقام عل  مساحة 

مىىن وفىىي الوحىىدة المحليىىة بالبرانيىىة تىىم االنتهىىاء

أعمىىىال الحقىىىر بموقىىىع المجمىىىع الزراعىىىي، والىىى ي 

متىىىراا مربعاىىىا، لت ىىىم 1824ةىىىيقام علىىى  مسىىىاحة 

وحدة زراعية، ووحدة طع بي ىري، ووحىدة تعىاون 

.زراعي، وبنت تنمية وائتمان زراعي

الزراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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ي عىىىدل الهىىىد  مىىىن إنشىىىاء تلىىىت المجمعىىىات هىىىو 

ن تبسىىىىيد وتيسىىىىير وصىىىىول اللدمىىىىة للمىىىىواطني

والمىىىىىىىزارعين دون أي معانىىىىىىىاة، وتىىىىىىى ليل جميىىىىىىىع 

العقبىىىىىات أمىىىىىامهما لسىىىىىهولة الحصىىىىىول علىىىىى  

اللدمة، واالنتهاء من اإلجىراءات كافىة فىي أةىر 

ه وقىىء مميىىن، وتسىىهيل الىىربد اإلليترونىىي لهىى 

اللىىىىىدمات، وتفييىىىىىر الحيىىىىىاة إلىىىىى  حيىىىىىاة أف ىىىىىل 

. للجميع

ي اتصىىالاا، قىىام البنىىت القىىومي لمعلومىىات اارا ىى

ب نشىىىىىىاء قاعىىىىىىدة بيانىىىىىىات لألرا ىىىىىىي بمحافظىىىىىىة 

المنوفيىىىةا وذلىىىت لمعرفىىىة خواصىىىها الملتلقىىىة،

لية ومدى صالحيتها للزراعىة، والتراكيىع المحصىو

.التي يمين زراعتها بها

وفىىىىىي إطىىىىىار حىىىىىرص الدولىىىىىة علىىىىى  إدراج الق ىىىىىا  

الزراعىىي فىىىي منظومىىة التحىىىول الرقمىىي، فقىىىد تىىىم 

إصدار كارت القال ، والى ي ةىيعمل على  وصىول

الىىىدعم لمسىىىتحقيه، وتىىىوفير قاعىىىدة بيانىىىات عىىىن

الق ىىا  الزراعىىي تسىىاعد فىىي اتلىىاذ القىىرار، ورةىىم 

السياةىىات الزراعيىىة، والىى ي ةىىيدعم المىىىزارعين

أي اا من خالل تسهيل الحصىول على  الحصى 

المقىىىىررة لهىىىىم مىىىىن جميىىىىع مسىىىىتلزمات اإلنتىىىىاج 

ووقىىىىىىىىود اآلالت الزراعيىىىىىىىىة، وصىىىىىىىىر  القىىىىىىىىروئ 

الميسىىىىىىرة للقىىىىىىال ، وةىىىىىىداد السىىىىىىلف الزراعيىىىىىىة 

اللاصىىىة بالحيىىىازات المُصىىىدر لهىىىا كىىىارت القىىىال ،

حيىىىث يُعىىىد  كىىىارت القىىىال  مجىىىل كىىىارت ميىىىزة فىىىي 

دفىع المرحلة الجانية، وال ي يمين اةتلدامه فىي

ا، القىىىىواتير اي مىىىىن الجهىىىىات الرةىىىىمية إليترونيًّىىىى

  ويميىىن أي اىىا اةىىتلدامه فىىي ماكينىىات الصىىرا

.اآللي

ا  ونتيجة لجهىود الدولىة المب ولىة فىي هى ا الق ى

قىىىىد نظىىىىراا اهميتىىىىه فىىىىي التنميىىىىة االقتصىىىىادية ، ف

وصىىىىل عىىىىدد اليىىىىروت الم صىىىىدرة فىىىىي محافظىىىىة 

ألىىىف كىىىارت، وبلىىى  إجمىىىالي 239.4المنوفيىىىة إلىىى  

ألىىىىف كىىىىارت حتىىىى  172اليىىىىروت الم قعَّلىىىىة حىىىىوالي 

.2021أبس   
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ي في إطار ةىعي الدولىة لتعزيىز ق ىا  البتىرول فى

محافظىىىىىىىىة المنوفيىىىىىىىىة، وتحقيىىىىىىىى  االةىىىىىىىىتقادة 

االقتصىىىىىىىادية الم جلىىىىىىى  مىىىىىىىن جميىىىىىىىع اإلميانىىىىىىىات 

ة والجىىىىروات ال بيعيىىىىةا للمسىىىىاهمة فىىىىي التنميىىىى

المسىىىىتدامة لمصىىىىر، وتحويىىىىل مصىىىىر إلىىىى  مركىىىىز 

عىىي، إقليمىي لتجىارة وتىداول البتىرول والفىاز ال بي

بىىىه وليىىي يصىىىبح ق ىىىا  البتىىرول نموذجاىىىا يحتىىى ى

.رلباقي ق اعات الدولة في التحديث والت وي

السىىادات–تىىم إنشىىاء مشىىرو  خىىد بىىاز النوباريىىة 

، ويهىىد  المشىىرو  إلىى  دعىىم 2014فىىي ةىىبتمبر 

ال فو  بمن قة جنو  القاهرة من خىالل نقىل

-الفاز ال بيعىي عىن طريى  إنشىاء خىد النوباريىة

كيلىىومتراا، 70بوصىىة وب ىىول 36السىىادات، بق ىىر 

مليىىىون 700وتبلىى  التيلقىىة اإلجماليىىىة للمشىىرو  

جنيىىه، وفىىي هىى ا السىىيا  فىى ن المشىىرو  القىىومي

ات لتوصيل الفىاز ال بيعىي للمنىازل فىي محافظى

مصىىىر يواصىىىل تحقيىىى  معىىىدالت قياةىىىية، حيىىىث 

تسىىع  الدولىىة إلحاللىىه محىىل البوتاجىىاز، وخقىىض

.ااعباء المالية عل  الدولة

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"
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يعىىي اتصىىالاا، تىىم االنتهىىاء مىىن توصىىيل الفىىاز ال ب

من قىىىىىىىىة علىىىىىىىى  مسىىىىىىىىتوى 23اول مىىىىىىىىرة إلىىىىىىىى  

بمركىىىز البواةىىى يالجمهوريىىىة منهىىىا قريىىىة ميىىىء 

البىىىىاجور، ومن قىىىىة كقىىىىر الشىىىىيي إبىىىىراهيم بمركىىىىز

قويسىىىنا بمحافظىىىة المنوفيىىىة  ىىىمن المشىىىرو 

خ اىىىا للفىىىاز ال بيعىىىي 36القىىىومي إلنشىىىاء عىىىدد 

كيلىىىىومتراتا 905ب جمىىىىالي أطىىىىوال تبلىىىى  حىىىىوالي 

وذلىىىىىىت لتلبيىىىىىىة احتياجىىىىىىات مح ىىىىىىات اليهربىىىىىىاء 

والمنىىىىىازل والمصىىىىىانع بالفىىىىىاز ال بيعىىىىىي الىىىىىالزم، 

وبلفىىىىىىء التيلقىىىىىىة اإلجماليىىىىىىة للمشىىىىىىرو  نحىىىىىىو

محافظىىة مىىن بينهىىا 13مليىىار جنيىىه فىىي عىىدد 11.4

.محافظة المنوفية

از ه ا، وبل  عدد السىيارات المحولىة للعمىل بالفى

آال  8.4ال بيعىىىىىي بمحافظىىىىىة المنوفيىىىىىة نحىىىىىو 

آال  4.3مقارنىىة بنحىىو 2020ةىىيارة بنهايىىة عىىام 

، وبلىىى  عىىىدد مح ىىىات تمىىىوين 2014ةىىىيارة عىىىام 

مح ات بنهايىة عىام 3المركبات بالفاز ال بيعي 

، هىىى ا، وارتقىىىع عىىىدد المشىىىتركين فىىىي الفىىىاز 2020

ألىىف 379.1ال بيعىىي بالمحافظىىة حتىى  وصىىل إلىى  

ألىىىىىىىىف 146.4مقارنىىىىىىىىة   2020مشىىىىىىىىتر  عىىىىىىىىام 

.2014مشتر  عام 

146.4

379.1

2014 2020

ارتفاع عدد المشتركين في الغاز 

2020و2014الطبيعي خالل عامي 

(ألف وحدة سكنية)

.وزارة البترول والجروة المعدنية: المصدر
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ل تحت ىىىن محافظىىىة المنوفيىىىة فرعىىىي دلتىىىا النيىىى

ة وتتمتىىىىىع بوجىىىىىود السىىىىىياحة الدينيىىىىىة، والسىىىىىياح

زارات الجقافية، والسىياحة الريقيىة، واامىاكن والمى

. السياحية المهمة

لالبة ه ا، وتتمتع محافظة المنوفية بالمنا ر ال

ميىىىز التىىىي تأةىىىر الزائىىىرين والنىىىا رين، كمىىىا أنهىىىا تت

ل، بجودة وخصوبة اارا ي الزراعيىة، وتنىو  الفىال

والمحاصىىىىىىيل والقواكىىىىىىه، واازهىىىىىىار، والشىىىىىىتالت 

بيىىىىىىرم " أبنىىىىىىاء المنوفيىىىىىىة"وااشىىىىىىجار، ويشىىىىىىتهر 

ال ىىىىيافة، وحسىىىىن معاملىىىىة السىىىىيا  والزائىىىىرين، 

.وإعداد ااكالت والوجبات الشهيرة المصرية

نيىىة، وتشىىتهر محافظىىة المنوفيىىة بالسىىياحة الدي

حيىىىث يوجىىىد بالمحافظىىىة العديىىىد مىىىن المسىىىاجد 

عهىد مسجد العباةي ال ي ب نىي فىي: ااثرية مجل

اللىىديوي عبىىاس، ومسىىجد ةىىيدي خمىىي ، وهىىو 

مىىن أهىىم المعىىالم ااثريىىة بالمحافظىىة، ومسىىجد 

ةىىىىىىىيدي شىىىىىىىبل ااةىىىىىىىود بمدينىىىىىىىة الشىىىىىىىىهداء 

.بالمحافظة، ومسجد العمري بأشمون

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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: هىىى ا بجانىىىع العديىىىد مىىىن القصىىىور ااثريىىىة، مجىىىل

قصىىىىىىر خليىىىىىىل الجىىىىىىزار بشىىىىىىبين اليىىىىىىوم، وقصىىىىىىر 

ود عبد العزيز باشا فهمي، هى ا باإل ىافة إلى  وجى

يىىةالبندارتىىل : العديىىد مىىن المنىىاط  ااثريىىة، مجىىل

والجبانىىىىة ااثريىىىىة بيقىىىىور الرمىىىىل ومن قىىىىة التىىىىل

.، ومن قة التل اإلبريقيةرةناااثري، وتل 

ية كما ت م المحافظة العديد من القرى السياح

يا مجىىىىل بىىىىرج المنوفيىىىىة السىىىىياحي، وقريىىىىة فينسىىىى

عليىاء، بشبين اليوم، وقرية موفي ةتار، وقرية ال

وقىىىىىد بلىىىىى  عىىىىىدد الشىىىىىركات السىىىىىياحية العاملىىىىىة 

.2020شركات بنهاية عام 10بالمحافظة عدد 

ي وف  هى ا الصىدد، كىان للسىياحة نصىيع وافىر فى

المشىىىروعات التىىىي قامىىىء بهىىىا الدولىىىة، فقىىىد تىىىم 

ةاإنشىىاء إدارة ملتصىىة بالسىىياحة فىىي المحافظىى

ممىىىىىىىىىىىا أع اهىىىىىىىىىىىا المزيىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىن الصىىىىىىىىىىىالحية 

، وتىم واالختصاصات لتنقي  المهام المنوطة بهىا

افتتىىىا  العديىىىد مىىىن المشىىىروعات السىىىياحية فىىىي

ب ىىىىىىون القتىىىىىىرة القليلىىىىىىة الما ىىىىىىية، وتسىىىىىىتعد

المحافظىىىىىىىة لت ىىىىىىىىوير وإنشىىىىىىىاء العديىىىىىىىىد مىىىىىىىىن 

ر المشىروعات واللىدمات التىي تسىاهم فىي ت ىوي

.وتنمية النشا  السياحي بها

ال ل ا نجد المحافظة تحظ  بسمعة طيبة وإقبى

لىى  السىىائحين والزائىىرين علىى  زيارتهىىا، والتعىىر  ع

معالمهىىىا التاريليىىىىة وااثريىىىىة، وشىىىىراء منتجاتهىىىىا

، المميىىزة مىىن الصىىناعات اليدويىىة كسىىجاد الحريىىر

.ةوالصو ، والمنسوجات، والمشفوالت اليدوي

إجمىىالي عىىدد الشىىركات السىىياحية
.2020بالمحافظة بنهاية عام 

ىدددددددددددددددددركات10

سددددددددددددددددياحية



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار تُعدُّ 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 غنى عنها



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

1.6
تية تيلقىىىة إنشىىىاء المن قىىىة التجاريىىىة اللوجسىىى

.طنبشاب و 

مسىىىىىىىتهدفة  ىىىىىىىمن مبىىىىىىىادرة حيىىىىىىىاة كريمىىىىىىىة 

.بالمحافظة

قريدددددددددددددددددددددددددددددددة81

ريفدددددددددددددددددددددددددددددية

مليددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددده

25
ءة    إجمىىالي تيلقىىة إنشىىاء وت ىىوير ورفىىع كقىىا

محيمىىىىىىىىىىة بالمحافظىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي القتىىىىىىىىىىرة11

(2014-2021 .)

تيلقىىىىىىىة إنشىىىىىىىاء صىىىىىىىومعة منىىىىىىىو  بسىىىىىىىعة 

.2018ألف طن عام 60

مليدددددددون134

جنيدددددددددددده

245
إجمىىىىىىىالي عىىىىىىىدد منافىىىىىىى  مشىىىىىىىرو  جمعيتىىىىىىىي 

.بالمحافظة

  إجمىىىالي عىىىدد الينىىىائ  التىىىي تىىىم تقنينهىىىا حتىىى

.2021أبريل 

منفدددددددًأاكنيسددددددددددددددددددددة34

مليددددددددددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددددددددددده
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فىىىي إطىىىار اهتمىىىام المحافظىىىة برعايىىىة الشىىىبا ، 

ريا ىىية وإيماناىا بتوج هىىات الدولىة نحىىو تىوفير بيئىىة

للمىىىواطنين فىىىي المحافظىىىات، وتحسىىىين جىىىودة 

ا حيىىاة المىىواطنين، أصىىدر رئىىي  الجمهوريىىة قىىرارا

علىىىىىىىىىىى  بالموافقىىىىىىىىىىىة 2015لسىىىىىىىىىىىنة 234رقىىىىىىىىىىىم 

ي بتىىاريالتعىىاون الموقىىع فىىي القىىاهرة بروتوكىىول 

وزارة القىىىىىىىوى العاملىىىىىىىة بىىىىىىىين 2015مىىىىىىىارس 31

ومنظمة العمل الدولية بشأن مشىرو  و ىائف

معاىىىىا لمواجهىىىىة التحىىىىدي -الئقىىىىة لشىىىىبا  مصىىىىر 

.بمحافظتي القليوبية والمنوفية

ويهىىىد  المشىىىرو  إلىىى  ت ىىىوير وتحسىىىين بيئىىىة

العمىىىىل ل ىىىىمان تىىىىوافر  ىىىىرو  العمىىىىل الالئىىىى  

وتعميىىىى  التعىىىىاون مىىىىع أصىىىىحا  العمىىىىل، كمىىىىا 

يعمىىىل المشىىىرو  فىىىي إطىىىار مىىىن المسىىىاواة فىىىي 

اد النو  االجتماعي، والو ائف الل راء، واالقتص

.االجتماعي، واإلدماج من خالل النها المجتمعي

د وف  ه ا السيا ، اهتمىء الدولىة ب صىدار العديى

مىىن التشىىريعات التىىي تعمىىل علىى  دعىىم الشىىبا 

:والريا ة، منها 

2018لسىىىىىىنة 1834قىىىىىىرار رئىىىىىىي  الىىىىىىوزراء رقىىىىىىم 

بتلصىىىىىي  ق عىىىىىة أرئ مىىىىىن أمىىىىىال  الدولىىىىىة 

-مركىىىىز منىىىىو  -اللاصىىىىة كائنىىىىة بقريىىىىة بهىىىىوا  

محافظىىىىة المنوفيىىىىة، لصىىىىالح مديريىىىىة الشىىىىبا 

والريا ىىىىة بالمنوفيىىىىة، والمقىىىىام عليهىىىىا ملعىىىىع 

.نجيل صناعي بمركز شبا  قرية بهوا 

، 2019لسىىىىىىىنة 721قىىىىىىىرار رئىىىىىىىي  الىىىىىىىوزراء رقىىىىىىىم 

بتلصىىىىىي  ق عىىىىىة أرئ مىىىىىن أمىىىىىال  الدولىىىىىة 

محافظىىىىىىة -الليىىىىىىان ةىىىىىىرساللاصىىىىىىة بمدينىىىىىىة 

الليىىىانةىىىرسالمنوفيىىىةا إلقامىىىة نىىىادي شىىىبا  

ة عليها، وذلت في  وء الحرص عل  زيادة الرقع

.الريا ية بالمحافظة

ير وإيماناىىىىا بتعزيىىىىز الريا ىىىىة بالمحافظىىىىة، وت ىىىىو

لعديىد البنية الريا ية والمالعع، قامء الدولىة با

:من اإلنشاءات منها

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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ملعباىا 163اةتيمال تركيع نجيلة صناعية لعىدد 

مليىىىون جنيىىىه، وتىىىم اةىىىتيمال 82بتيلقىىىة بلفىىىء 

26ت ىىوير وحىىدات لللىىع المالبىى  ب جمىىالي عىىدد 

ماليىىىىين جنيىىىىه، ونظىىىىراا اهميىىىىة 4وحىىىىدة بتيلقىىىىة 

م المباني اإلدارية في المحافظة ودورها المهم، ت

18إنشىىاء واةىىتيمال مبىىان إداريىىة، ب جمىىالي عىىدد 

ماليىىىين جنيىىىه، أي اىىىا تىىىم إنىىىارة 9.9مبنىىى ا، بتيلقىىىة 

مركىىىىز 22وتوصىىىىيل اليهربىىىىاء وتركيىىىىع محىىىىوالت 

مليىون جنيىه، وتىم 2.5شبا  بالمحافظة بتيلقىة 

المحافظىىىىة، باةىىىىتادت ىىىىوير الصىىىىالة المف ىىىىاة 

.مليون جنيه1.4بتيلقة 

وفىىي  ىىوء ت ىىوير ودعىىم مراكىىز الشىىبا ، وحىىرص 

ءالدولىىة علىى  تىىوفير ةىىىبل الىىدعم لهىىا، تىىم إنشىىىا

ةىىىىوراا لعىىىىدد مىىىىن مراكىىىىز الشىىىىبا  واانديىىىىة 25

مليىىىىىون جنيىىىىىه، وذلىىىىىت 2.2بالمحافظىىىىىة بتيلقىىىىىة 

ة بهىىد  اةىىتيعا  المنشىى ت للبىىراما واانشىى 

.الريا ية لشبا  القرى

ة، ونتيجىىة لتلىىت الجهىىود المب ولىىة فىىي المحافظىى

نادياىىىا 34بلىى  عىىدد اانديىىىة الريا ىىية بالمحافظىىة 

، كمىا بلى  عىدد الصىاالت 2020ريا يًّا بنهايىة عىام 

.صاالت في العام نقسه4المف اه 

263

285

2014 2020

عدد مراكز الشباب بالمحافظة

2020و2014خالل عامي 

وزارة الشبا  والريا ة: المصدر

(مركز)
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تشىىهد محافظىىة المنوفيىىة مشىىروعات عمالقىىة 

ف لت ىوير قىرى الريى" حياة كريمة"في إطار مبادرة 

بالمحافظىىىة، ورفىىىع كقىىىاءة اللىىىدمات، والمرافىىى  

الموجىىىىىىودة بهىىىىىىا، والتىىىىىىي تسىىىىىىع  إلىىىىىى  إنهىىىىىىاء 

نشىاء مشروعاتها لتحسين البنيىة ااةاةىية، وإ

وت ىىىوير الوحىىىدات اإلداريىىىة واللدميىىىة فىىىي جميىىىع 

ر  التعلىيم، الصىحة، الصى)الق اعات الحيوميىة 

اء، الصىحي، ميىىاه الشىىر ، مراكىز الشىىبا ، اليهربىى

(.ال ر ، والري

فىي جدير بال كر أنه تم إطال  مبىادرة حيىاة كريمىة

ا لتحسىىىىين مسىىىىتوى الحيىىىىاة للقئىىىىات2019ينىىىىاير 

ولىىة، المجتمعيىىة ااكجىىر احتياجاىىا علىى  مسىىتوى الد

ة واالرتقىىاء بمسىىتوى اللىىدمات اليوميىىة المقدمىى

.للمواطنين وبلاصة في القرى

ي في ةيا  متصل، فقد أحىد  المشىرو  القىوم

ريىىىف لت ىىوير ال" حيىىاة كريمىىىة"للمبىىادرة الرئاةىىىية 

المصىىىىىىري طقىىىىىىرة كبيىىىىىىرة، وحظيىىىىىىء محافظىىىىىىة 

حيىث المنوفية بنصيع كبير من أعمىال المبىادرةا

قريىة 81بل  عدد القرى المستقيدة من المبىادرة 

بمركىىىىىىىزي الشىىىىىىىهداء وأشىىىىىىىمون، ويبلىىىىىىى  عىىىىىىىدد 

مشىىىىروعااا لتحسىىىىين 1679مشىىىىروعات المبىىىىادرة 

.مليون مواطن من أهالي تلت القرى1.2حياة 

تلىىىت اتصىىىالاا، تىىىم تقسىىىيم القىىىرى المسىىىتهدفة ب

قريىىىىىىىة بمركىىىىىىىز الشىىىىىىىهداء 27المبىىىىىىىادرة بواقىىىىىىىع 

قريىىىىة بمركىىىىز أشىىىىمونا لالرتقىىىىاء بمسىىىىتوى 54و

، جودة اللدمات المُقدمىة إلى  ةىيان تلىت القىرى

يىىىىر وتلبيىىىىة جميىىىىع م ىىىىالبهم واحتياجىىىىاتهم، وتفي

.واقعهم إل  ااف ل وعل  نحو شامل

إطىار ومن بين المشروعات التىي تىم تنقيى ها فىي

، المبادرة بق ىا  ميىاه الشىر  والصىر  الصىحي

ومشىىىرو  مح ىىىة معالجىىىة شىىى انو ، وصىىىر  

ت صحي قرية طهرواي، وصر  صحي بقريىة ةىب

ااحىىىىدا بهىىىىد  توصىىىىيل الميىىىىاه النقيىىىىة لجميىىىىع 

ر  المواطنين وتمتىع ااةىر بيافىة خىدمات الصى

.الصحيا حقا اا عل  صحتهم

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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وفىىىىىىي إطىىىىىىار ةىىىىىىعي الدولىىىىىىة لتقىىىىىىديم اللىىىىىىدمات 

ير االجتماعية للجمهور بجىودة وكقىاءة وفقاىا لمعىاي

د الجودة والحيم الرشيد، قامىء الدولىة ب نشىاء عىد

مىىىن الوحىىىدات االجتماعيىىىة وفقاىىىا للنمىىىوذج الموحىىىد 

الوحىىىىىىىدة : لىىىىىىىوزارة الت ىىىىىىىامن االجتمىىىىىىىاعي، منهىىىىىىىا

سىبع فىي التابعة لمركز بركة البىالدبابيةاالجتماعية 

ألىىىف جنيىىىه، كمىىىا تىىىم إنشىىىاء 749بتيلقىىىة 2014عىىىام 

الوحىىىدة االجتماعيىىىة بعىىىر  الرمىىىل التابعىىىة لمركىىىز 

ألف جنيه، والوحدة االجتماعية436قويسنا بتيلقة 

ألىىف 716بيقىىر البىىاجور التىىابع لمركىىز البىىاجور بتيلقىىة

ركىىز جنيىىه، والوحىىدة االجتماعيىىة بيقىىر داود التىىابع لم

. ألف جنيه683بتيلقة 2016السادات في عام 

ةرة، وفي  ل السعي الدائم لتحقي  االةتقرار لأل

ل  وتماةيها، وحمايتها من التقيت، ومعاونتها ع

ادهىا، تحقي  و يقتها والقيام بدورها في رعايىة أفر

م وتىىىىوفير الرعايىىىىة لألطقىىىىال بمىىىىا يحقىىىى  تنشىىىىئته

ا وإيماناىىتنشىىئة صىىحية وتعوي ىىهم عىىن الحرمىىان، 

ئىىىىىم  بدور الدولة وأهمية توفيىىىىر السىىىىىىىىىين المال

ة لألطقىىال بىىال مىىأوى، تىىم إنشىىاء مبنىى  مؤةسىى

ماليىىين 9.3بتيلقىىة 2019ااحىىدا  بمنىىو  عىىام 

.جنيه

وذلىىىىت بهىىىىد  تىىىىوفير الرعايىىىىة الالزمىىىىة لألفىىىىراد 

المعر ىىىىين للل ىىىىر والمشىىىىردين مىىىىن خىىىىالل 

تقىىىىديم اللىىىىدمات والبىىىىراما التىىىىي تعمىىىىل علىىىى  

تعىىديل االتجاهىىات والسىىلو  اللاطئىىة، وإعىىادة

.إدماجهم في المجتمع بشيل مقيد وصحي

جىىىىىدير بالىىىىى كر أن عىىىىىدد الوحىىىىىدات االجتماعيىىىىىة 

، 2020وحىدات بنهايىة عىام 109بالمحافظة بل  

مان كما بل  عدد الحاالت المستقيدة من ال ى

يىىة آال  مسىىتقيد بتيلقىىة إجمال6.2االجتمىىاعي 

.مليون جنيه12.0بلفء 

افىل ه ا وبل  عدد المسىتقيدين مىن برنىاما تي

ألف مسىتقيد بالمحافظىة عىام86وكرامة نحو 

.مليون جنيه395.3ب جمالي تيلقة 2020/2019
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تعمىىىل الدولىىىة علىىى  التوة ىىىع فىىىي إنشىىىاء مراكىىىز

التمىىىىوين بالمحافظىىىىةا وذلىىىىت بهىىىىد  تسىىىىهيل 

ي وصىىول اللىىدمات التموينيىىة إلىى  المىىواطنين فىى

المحافظىىىة ومراكزهىىىىا، ولهىىىى ا تىىىىم إنشىىىىاء مراكىىىىز 

ونيىو اللدمة التموينيىة بمحافظىة المنوفيىة فىي ي

، وتتمجىىىىىل أهىىىىىدا  المشىىىىىرو  فىىىىىي تقىىىىىديم 2020

ين، وتسهيل جميع اللىدمات التموينيىة للمىواطن

وبلىىىى  عىىىىدد المسىىىىىتقيدين مىىىىن هىىىى ا المشىىىىىرو 

اليىة ماليين مواطن، كما بلفىء التيلقىة اإلجم3.1

.مليون جنيه11.3للمشرو  حوالي 

نية وفي إطار ةعي الدولة إل  زيادة القدرة التلزي

من مىن للقمح، واالحتقاظ باحتياطي اةتراتيجي آ

مصىر السلع ااةاةية، وتحقي  اامن الف ائي ل

عىىىىن طريىىىى  زيىىىىادة الملىىىىزون االةىىىىتراتيجي مىىىىن 

ة القمح، وأي اا من أجل تىوفير فىرص عمىل جديىد

للشىىبا ، فقىىد تىىم إنشىىاء العديىىد مىىن الصىىوامع

بجميىىع محافظىىات الجمهوريىىة، ونىى كر منهىىا فىىي 

:محافظة المنوفية ما يلي

التمةةةةةةةةةةةةةةةةوي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداخلية

"
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إنشىىاء صىىومعة منىىو  بمحافظىىة المنوفيىىة فىىي

، بقىىىىىدرة اةىىىىىتيعابية بلفىىىىىء نحىىىىىو2018مىىىىىارس 

فىىء ألىىف طىىن، وبتيلقىىة إجماليىىة للمشىىرو  بل60

.مليون جنيه134

 ولىة في ةيا  متصل، واةتيمالاا للجهىود المب

مىن من قِبنل الدولة، تم ت ىوير ورفىع كقىاءة عىدد

ت ىىىىوير : الصىىىىوامع بمحافظىىىىة المنوفيىىىىة، منهىىىىا

ألىىىف طىىىن، بتيلقىىىة 30صىىىومعة كقىىىر داود ةىىىعة 

ماليىىىين جنيىىىه، وت ىىىوير 4.7إجماليىىىة بلفىىىء نحىىىو 

ألىىىىف طىىىىن، 30صىىىىومعة شىىىىبين اليىىىىوم ةىىىىعة 

.  ماليين جنيه5.6بتيلقة إجمالية بلفء نحو 

ل وفىي  ىوء اهتمىام الدولىىة بت ىوير وإعىادة تأهيىى

الم ىىاحن بشىىت  أنحىىاء الجمهوريىىة، تمىىء إعىىادة 

2017الليىىىىان فىىىىي عىىىىام ةىىىىرستأهيىىىىل م حىىىىن 

ماليىىين جنيىىه، أي اىىا تمىىء 10بتيلقىىة بلفىىء نحىىو 

ي إعادة تأهيل م حن ةلندرات  شىبين اليىوم فى

.ماليين جنيه6بتيلقة بلفء نحو 2019عام 

يهىىىىىد  المشىىىىىرو  إلىىىىى  تىىىىىوفير جميىىىىىع السىىىىىلع 

ات الف ائية بأةعار مناةبة، وزيادة جميع ال اق

ميىن اإلنتاجية مىن الىدقي  البلىدي والقىاخرا حتى  ي

 نتىاج توفير احتياجات الىبالد مىن الىدقي  اللىاص ب

مي اللبىىز المىىدعم، والىى ي يُقىىدَّر حجىىم اإلنتىىاج اليىىو

.مليون ربيف270–250منه من 

أي اىىا جىىارِ دمىىا شىىركتي قهىىا وإدفينىىا بعىىد إعىىادة

الهييلىىىة، وإنشىىىاء كيىىىان واحىىىد يقىىىام فىىىي مدينىىىة 

السىىىىادات بمحافظىىىىة المنوفيىىىىةا بهىىىىد  تعزيىىىىز 

هىىىا االةىىىتقادة مىىىن ااصىىىول التابعىىىة لشىىىركتي ق

لألب يىىىىة المحقو ىىىىة وإدفينىىىىا، وت ىىىىوير خ ىىىىو  

اإلنتىىىىىىاج، وتحسىىىىىىين أو ىىىىىىا  العىىىىىىاملين ورفىىىىىىع 

كقىىىىاءتهم، واالةىىىىتقادة مىىىىن العالمىىىىة التجاريىىىىة 

عزيىىز المتميىزة لهىاتين الشىىركتينا وذلىت بهىد  ت

ة قيمىىىة المنتجىىىات الوطنيىىىة فىىىي السىىىو  المحليىىى

ة، والعربيىىىة والدوليىىىة، وزيىىىىادة قىىىدرتها التنافسىىىىي

.وزيادة القرص التصديرية
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تية جىدير بالى كر أنىه جىىار إنشىاء المن قىة اللوجسىى

مليار 1.6بتيلقة إجمالية تبل  نحوطنبشاب و  

ئيىىة جنيىىها بهىىد  تىىوفير السىىلع والمنتجىىات الف ا

جىارِ للمواطنين بأةعار مناةبة وبجىودة عاليىة، و

تنقيىىى  عىىىدد مىىىن المشىىىروعات اللدميىىىة بمدينىىىة 

ةىىىىو  الجملىىىة علىىىى  مسىىىىاحة: السىىىادات، منهىىىىا

عل  طري  البريجىاتا 1فداناا بمن قة التحدي 80

للدمىىىىىة أهىىىىىالي المدينىىىىىة والمنىىىىىاط  المجىىىىىاورة، 

رحلة وةيتم تنقي ه عل  عدة مراحل وتشمل الم

.فداناا20ااول  التي يتم تنقي ها عل  مساحة 

كمىىىىىا تىىىىىم إنشىىىىىاء فىىىىىر  إقليمىىىىىي لجهىىىىىاز حمايىىىىىة 

ا 2019المسىىىىىتهلت بمحافظىىىىىة المنوفيىىىىىة عىىىىىام 

بهىىىىىد  رفىىىىىع وعىىىىىي وحمايىىىىىة المسىىىىىتهلت  ىىىىىد 

الممارةىىىات ال ىىىارة لتحقيىىى   ىىىبد ااةىىىوا ،

والعدالىىىىىىة االجتماعيىىىىىىة للمسىىىىىىتهلت، والتنميىىىىىىة

ة االقتصىىىىادية للىىىىبالد، وإنشىىىىاء ةىىىىو  من ىىىىب 

تىم يتمتىىىىىع فيىىىىىىها المسىتهلت بجميىع حقوقىه، و

. 2020االنتهاء من المشرو  عام 

أي اىىا، تىىم إنشىىاء عىىدد مىىن مشىىروعات جمعيتىىي 

ين بمحافظىة المنوفيىىة، وهىىو بروتوكىىول تعىىاون بىى

وزارة التمىىىىىوين والتجىىىىىارة الداخليىىىىىة ممجلىىىىىة فىىىىىي 

الشىىىىركة القاب ىىىىة للصىىىىناعات الف ائيىىىىة وجهىىىىاز

تنميىىىىىىة المشىىىىىىروعات المتوةىىىىىى ة والصىىىىىىفيرة 

نميىة الصىندو  االجتمىاعي للت)ومتناهية الصىفر  

.منق اا245، ب جمالي عدد مناف  بل  نحو (ةابقاا

ويهىىىىىد  المشىىىىىرو  إلىىىىى  زيىىىىىادة عىىىىىدد المنافىىىىى  

عار السىىىىلعية، وتىىىىوفير السىىىىلع ااةاةىىىىية بأةىىىى

مناةىىىىىىبة للمىىىىىىواطنين، وتىىىىىىوفير فىىىىىىرص عمىىىىىىل 

ن للشىىىبا ، وبلىىى  إجمىىىالي عىىىدد المسىىىتقيدين مىىى

ألىىىىف مسىىىىتقيد، كىىىىل تلىىىىت 735المشىىىىرو  نحىىىىو 

ة الجهىىود أدت إلىى  زيىىادة عىىدد الب اقىىات التموينيىى

ب جمىىالي2020مليىىون ب اقىىة عىىام 1.1ليصىىل إلىى  

.ماليين مستقيد في نق  العام3.1
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ونتيجىىىىة لتلىىىىىت الجهىىىىىود المب ولىىىىة، ارتقىىىىىع عىىىىىدد 

، 2020ألف بىدال عىام 2.4البدالين التموينيين إل  

.2014ألف بدال عام 1.1مقارنة بى 

ألىىف 1.6إلىى  2020كمىىا وصىىل عىىدد الملىىابز عىىام 

.2014ألف ملبز فقد عام 1.2ملبز مقارنة   

وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر 

1.2

1.6

2014 2020

عدد المخابز بالمحافظة

2020و2014خالل عامي 

(ألف ملبز)

1.1

2.4

2014 2020

عدد البدالين التموينيين بالمحافظة

2020و2014خالل عامي 

وزارة التموين والتجارة الداخلية: المصدر 

(ألف بدال)



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة المنوفية  | 51

لىىة فىىي إطىىار الجهىىود المسىىتمرة التىىي تبىى لها الدو

و  من أجل تيري  اامن وتحقي  العدالة فىي ربى

وت ىىوير ورفىىعالجمهوريىىة، قامىىء الدولىىة ب نشىىاء

محيمىىىىىىىة بالمحافظىىىىىىىة فىىىىىىىي القتىىىىىىىرة11كقىىىىىىىاءة 

مليىىون جنيىىه ومىىن 25بتيلقىىة بلفىىء ( 2014-2021)

:أبرزها

ماليىين جنيىه 3.4محيمة قويسنا الجزئية بتيلقة 

، وملحىىىىىى  محيمىىىىىىة شىىىىىىبين اليىىىىىىوم 2020عىىىىىىام 

ماليىىين جنيىىه، كمىىا تىىم إنشىىاء 5االبتدائيىىة بتيلقىىة 

مليىىىون جنيىىىه 2.5شىىىهر عقىىىاري قويسىىىنا بتيلقىىىة 

، ومحيمىىىىىة ااةىىىىىرة بشىىىىىبين اليىىىىىوم 2020عىىىىىام 

.مليون جنيه1.5بتيلقة 

فىىىي السىىىيا  ذاتىىىه، تىىىم تىىىرميم ورفىىىع كقىىىاءة عىىىدة

ع محيمىىة بركىىة السىىب: محىىاكم بالمحافظىىة، منهىىا

، بتيلقىىىىىة بلفىىىىىء نحىىىىىو 2020الجزئيىىىىىة فىىىىىي عىىىىىام 

، 2019ماليين جنيه، محيمة الباجور الجزئية عام 8

ألىىىىف جنيىىىىه، ومحيمىىىىة 445بتيلقىىىىة بلفىىىىء نحىىىىو 

ألىىىف 800، بتيلقىىىة 2019السىىىادات الجزئيىىىة عىىىام 

جنيه، وه ا في  وء الجهود المب ولة مىن جانىع

مىىىن والعدالىىىة فىىىيالدولىىىة لالرتقىىىاء بمسىىىتوى اا

.المحافظة

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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، 2019أي اىىا تىىم ت ىىوير محيمىىة تىىال الجزئيىىة عىىام 

ألف جنيه، ومحيمة شبين161بتيلقة بلفء نحو 

ون جنيىىه، اليىىوم االبتدائيىىة بتيلقىىة بلفىىء نحىىو مليىى

كمىىىىا تىىىىم رفىىىىع كقىىىىاءة مقىىىىرات الشىىىىهر العقىىىىاري 

.ألف جنيه900بالمحافظة، بتيلقة بلفء نحو 

وقىىىد أصىىىدر رئىىىي  الىىىوزراء عىىىدة قىىىرارات بهىىىد  

اء إنش: ترةيي اامن والعدالة بالمحافظة، منها

وحدة إطقاء بمحافظة المنوفية، وإقامة مجمع

: خدمات شرطية، ومن أبرزها

، 2014لسىىىىنة 1388قىىىىرار رئىىىىي  الىىىىوزراء رقىىىىم ▪

بتلصىىي  ق عىىة أرئ ف ىىاء أمىىال  دولىىة 

أمتىىىىار مربعىىىىة بناحيىىىىة ةىىىىاقية 907بمسىىىىاحة 

مركز أشمون، لصالح مديرية أمن-أبو شعرة 

المنوفيىىىىةا إلحىىىىالل وتجديىىىىد نق ىىىىة الشىىىىرطة 

.المقامة عليها

، 2014لسىىىىنة 1548قىىىىرار رئىىىىي  الىىىىوزراء رقىىىىم ▪

بتلصىىىي  ق عىىىة أرئ ف ىىىاء بزمىىىام مركىىىز 

أشىىىمون لصىىىالح مديريىىىة اامىىىن بالمحافظىىىةا 

.إلقامة ةجل مدني وإدارة مرور عليها

2017لسىىىىىنة 978قىىىىىرار رئىىىىىي  الىىىىىوزراء رقىىىىىم ▪

وانىىةتلبتلصىىي  ق عىىة أرئ كائنىىة بناحيىىة 

مركىىىىىىىىز البىىىىىىىىاجور، لصىىىىىىىىالح مديريىىىىىىىىة اامىىىىىىىىن 

ا إلقامىىة"إدارة الحمايىىة المدنيىىة "بالمحافظىىة 

.وحدة إطقاء عليها

، 2021لسىىىىنة 1615قىىىىرار رئىىىىي  الىىىىوزراء رقىىىىم ▪

بتلصىىىي  ق عىىىة أرئ مىىىن أمىىىال  الدولىىىة 

متىر مربىع بزمىام قريىة 1000اللاصة بمسىاحة 

يىة ةبت ال ىحا ، مركىز البىاجور، لصىالح مدير

أمن المنوفيةا إلقامة مجمع خدمات شرطية 

.عليها

وفىىىىىي إطىىىىىار خ ىىىىىة الدولىىىىىة المتياملىىىىىة للتحىىىىىول 

وير الرقمىي، وت بيى  ةياةىات الحوكمىة، تىم ت ىى

  ورفع كقاءة منظومىة الشىهر العقىاري والتوثيى

فىىىرو  10بمحافظىىىة المنوفيىىىة، فقىىىد تىىىم إنشىىىاء 

.بالمحافظة
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م البشىر ال تنشأ ح ارة وال تيون مدنيَّىة وال يتقىد

إال فىىىىىىي  ىىىىىىل االحتىىىىىىرام المتبىىىىىىادل، والتعىىىىىىاي  

، السىىلمي فيمىىا بيىىنهما وإلرةىىاء قىىيم التعىىاي 

واحتىىىرام اآلخىىىر، والتسىىىامح، وحريىىىة العبىىىادة، فقىىىد 

منهاصدرت العديد من القرارات في ه ا الشأن، 

لسىىنة 492إصىىدار قىىرار رئىىي  الىىوزراء قىىراراا رقىىم 

، بتلصي  ق عة أرئ مىن أمىال  الدولىة 2021

، بحىىوئ دايىىر الناحيىىة 42اللاصىىة بالق عىىة رقىىم 

-مركىىىىز أشىىىىمون -طاليىىىىا، زمىىىىام قريىىىىة (12)نمىىىىرة 

محافظىىىىة المنوفيىىىىة، لصىىىىالح مديريىىىىة ااوقىىىىا  

يىىىا بالمحافظىىىةا لتوةىىىعة المسىىىجد اليبيىىىر ب ال

(.نازلي ةليمان)

لسىىنة 489رئىىي  الىىوزراء قىىراراا رقىىم أصىىدر أي اىىا 

، بتلصي  ق عة أرئ مىن أمىال  الدولىة 2021

-متىىراا مربعاىىا، بناحيىىة جنىىزور 50اللاصىىة بمسىىاحة 

لح محافظىىة المنوفيىىة، لصىىا-مركىىز بركىىة السىىبع 

مديريىىة ااوقىىا  بالمحافظىىةا لتوةىىعة مسىىىجد

.أحمد عبده

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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اجور وكىى لت، تىىم افتتىىا  المسىىجد البحىىري فىىي البىى

متراا، 270بمحافظة المنوفية، وبُني عل  مساحة 

رو  بتيلقة إجماليىة للمشىطواب ،3ويتيون من 

ل ماليىين جنيىه بىالجهود ال اتيىة مىن قبى3تل ء 

المىىىىىواطنين بالتنسىىىىىي  مىىىىىع مديريىىىىىة ااوقىىىىىا ، 

يىىون باإل ىىافة إلىى  افتتىىا  مسىىجد ااربعىىين، ويت

متىىر، وبىىه 400مىىن طىىابقين، وبُنىىي علىى  مسىىاحة 

.ماليين جنيه5متراا، وبتيلقة 40مئ نة بارتقا  

ات ىىىوراوتشىىىهد المسىىىاجد بمحافظىىىة المنوفيىىىة 

يىىر مىىن كبيىىراا مىىن عمليىىات تىىرميم وصىىيانة فىىي اليج

لجهىىىىىىود المب ولىىىىىىة ايجىىىىىىة لتلىىىىىىتالمسىىىىىىاجد، ونت

والموجهىىىىىة للق ىىىىىا ، ووفقاىىىىىا لىىىىىوزارة ااوقىىىىىا  

يىة المصرية، بل  عدد المسىاجد الحيوميىة وااهل

2020آال  مسىىىىجد عىىىىام 5.6بالمحافظىىىىة نحىىىىو 

ألىىىف 1.5آال  مسىىىجد حيىىىومي و4.1مىىىنهم نحىىىو 

آال  مسىىىىىىجد 4.8، مقارنىىىىىىة بىىىىىىى مسىىىىىىجد أهلىىىىىىي

.2014عام 

علىىىى  صىىىىعيد آخىىىىر وفىىىىي  ىىىىوء اهتمىىىىام الدولىىىىةو

أنحىىىاء تقنىىىين وتوفيىىى  أو ىىىا  الينىىىائ  بشىىىت ب

كنيسىىىة 34الجمهوريىىىة، تىىىم توفيىىى  أو ىىىا  عىىىدد 

، ومىىن أبىىرز 2021بمحافظىىة المنوفيىىة حتىى  أبريىىل 

ام بمركىىز تلىت الينىائ  المقننىة كنيسىىة اانبىا إبىر

قويسىىىىىىنا، وكنيسىىىىىىة المىىىىىىال  ميلائيىىىىىىل بمركىىىىىىز 

السىىىىىىيدة وا اانبىىىىىىا برةىىىىىىومتأشىىىىىىمون، وكنيسىىىىىى

العىىىىىى راء بمركىىىىىىز البىىىىىىاجور، وكنيسىىىىىىة الشىىىىىىهيد 

.وبيرها من الينائ ،ومارجرج أبو ةيقين 

ة تم توفيى  أو ىاعها بمحافظى
.2021المنوفية حت  أبريل 

ددةكنيسدددددددد34

ومبنددددددددددددى
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

 مصدر باالسدتثمار فدي البشدر فحسد ر بدل اسدتثمرت فدي الحجدر  فقدد ىدهد
 
ت التنميدة لم تكتف

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

1.4
ة تيلقىىىة مشىىىرو  اإلةىىىيان االجتمىىىاعي بمدينىىى

.2019السادات في يونيو 

إجمىىىىىالي عىىىىىدد المسىىىىىتقيدين مىىىىىن اإلةىىىىىيان 

.2020االجتماعي بالمحافظة حت  عام 

ألددددددددددددددددددددددددددددف91.6

مسدددددددددددددتفيد

مليدددددددار

جنيدددددددده

4
إجمىىىىىىىىالي عىىىىىىىىدد مصىىىىىىىىانع تىىىىىىىىدوير القمامىىىىىىىىة 

.2020بالمحافظة حت  عام 

ر تيلقىىة مشىىرو  اإلةىىيان المتوةىىد دار مصىى

.2020في يوليو بمدينة السادات بالمحافظة

مليددددددون267.2

جنيدددددددددددده

10
ي عدد المناط  بير اآلمنة التىي تىم ت ويرهىا فى

.2020المحافظة حت  نهاية عام 

مليدددددددددددددددون40.6

مندددددددددددددداط جنيدددددددددددددددددددده

مصدددددددددددددددددددددددانع

مشىىىىىىروعات بيئيىىىىىىة 4عىىىىىىددإجمىىىىىىالي تيلقىىىىىىة

.(2021–2014)خالل القترة بالمحافظة
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ن في إطار حرص الدولة على  بنىاء حيىاة كريمىة دو

ي اىىا تمييىىز، لىىي  فقىىد لألجيىىال الحاليىىة، وليىىن أ

ي ل مان الحقاظ عل  حقىو  ااجيىال القادمىة فى

جية التنميىىة، قامىىء الدولىىة ب عىىداد رؤيىىة واةىىتراتي

نميىىىة طويلىىىة المىىىدى تتمجىىىل فىىىي اةىىىتراتيجية الت

مصىر المستدامةا لتيون بمجابة خارطة ال ري  ل

ع خالل ااعوام القادمة، ولتلبىي ت لعىات الشىع

خىىاء المصىىري فىىي تحقيىى  التنميىىة، والتقىىدم، والر

مىىىىن خىىىىالل إقامىىىىة المشىىىىروعات التنمويىىىىة التىىىىي 

.تنق ها الدولة

تبناهىا اإلةيان االجتماعي التىي تمشروعاتتُعد  

الدولىىة بمحافظىىة المنوفيىىة صىىقحة جديىىدة مىىن

دولىة صقحات التنمية المصىرية التىي تسى رها ال

اليىىوم، ووم ىىة جديىىدة مىىن وم ىىات اامىىل علىى  

در  طري  مستقبل مصر التي بدأت تل و عل 

ء إعىىىىادة البنىىىىاء لتحقيىىىى  التنميىىىىة والرخىىىىاء ابنىىىىا

اء الشعع المصري، وفي إطىار ةىعي الدولىة لبنى

مجتمعىىىىىىات عمرانيىىىىىىة جديىىىىىىدة وإحىىىىىىدا  ت ىىىىىىور 

اء ح اري في ملتلف المحافظات، فقد تم إنشى

مشىىىىىىروعات ةىىىىىىينية عمالقىىىىىىة فىىىىىىي محافظىىىىىىة 

، المنوفية شملء مدن وقرى ومراكىز المحافظىة

اج مت ىىمنة جميىىع اللىىدمات والمرافىى  التىىي يحتىى

إليهىىا المىىواطن، كمىىا أةىىهمء فىىي خلىى  فىىرص 

حىد عمل وفرص اةىتجمارية ابنىاء المحافظىةا لل

.من  اهرة الب الة في المجتمع

كبيىراا وتوثيقاا لتلت الجهود، أطلقىء الدولىة عىدداا

ز مىىىن المشىىىروعات السىىىينية بالمحافظىىىة، يتركىىى

:أبرزها في

مشىىىرو  اإلةىىىيان المتوةىىىد دار مصىىىر بمدينىىىة

ي تىىىم تنقيىىى ه فىىى،السىىىادات بمحافظىىىة المنوفيىىىة

، ويهىىىد  هىىى ا المشىىىرو  إلىىى  تىىىوفير 2020يوليىىىو 

المسىىىىىىين المالئىىىىىىم للمىىىىىىواطنين ذوي الىىىىىىدخول 

وحىدة ةىينية 360المتوة ة، ويت من إنشىاء 

لقىىة بمدينىىة السىىادات  ىىمن المرحلىىة ااولىى  بتي

وحدة ةىينية 432ماليين جنيه، و110.0تبل  نحو 

.مليون جنيه157.2 من المرحلة الجانية بتيلقة 

اإل ةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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ات مشرو  اإلةيان االجتماعي بمدينة الساد▪

ألىىىىف 11.7، ويت ىىىىمن إنشىىىىاء 2019فىىىىي يونيىىىىو 

وحىىىىىىىىىىدة ةىىىىىىىىىىينية، بتيلقىىىىىىىىىىة تبلىىىىىىىىىى  نحىىىىىىىىىىو

لىى إمليىىار جنيىىه ليصىىل عىىدد المسىىتقيدين1.4

ألىف نسىمة، وتشىمل المدينىة نحىىىىو52.6نحو 

.اخدميًّمبن ا42

اإلةىىىىيان االجتمىىىىاعي بمحافظىىىىة المنوفيىىىىة فىىىىي

إنشىىىىىىىىاء، يت ىىىىىىىىمن المشىىىىىىىىرو 2018ديسىىىىىىىمبر 

مليىار 1.1آال  وحدة ةينية، بتيلقة تبل  نحو 7.8

:جنيه، مقسمة إل 

آال  وحىىىدة إةىىىيان اجتمىىىاعي بأشىىىىمون، 3.9▪

وتىىم االنتهىىاء منهىىا ه،مليىىون جنيىى587بتيلقىىة 

.2020في يونيو 

وحىىىدة إةىىىيان اجتمىىىاعي ببركىىىة السىىىبع، 384▪

مليىىىىون 42منىىىىو ، بتيلقىىىىة و،وشىىىىبين اليىىىىوم

.2020وتم االنتهاء منها في ،جنيه

ا،آال  وحىىىدة إةىىىيان اجتمىىىاعي بقويسىىىن3.4▪

ن شىىىبي،ةىىىرس الليىىىان،بركىىىة السىىىبع،منىىىو 

تىىىىىال، و،أشىىىىىمون،الشىىىىىهداء،البىىىىىاجورم،اليىىىىىو

وتىىم االنتهىىاء منهىىا ،مليىىون جنيىىه513بتيلقىىة 

.2017في يونيو 

بمحافظىىىىة 2مشىىىىرو  اإلةىىىىيان االجتمىىىىاعي ▪

، حيىىىث تىىىم إنشىىىاء2016المنوفيىىىة فىىىي فبرايىىىر 

وحىىدة ةىىينية 72عمىىارات ةىىينية ب جمىىالي 3

م بقريىىة أبىىو مشىىهور بمحافظىىة المنوفيىىة، وتىى

.أشهر فقد9التنقي  خالل 

مىىىىىن خىىىىىالل تلىىىىىت الجهىىىىىود المصىىىىىرية اللاصىىىىىة 

بالتوةىىىىىىع فىىىىىىي إقامىىىىىىة المىىىىىىدن والمجتمعىىىىىىات 

العمرانيىىىىة الجديىىىىدة بمحافظىىىىة المنوفيىىىىة، بلىىىى 

ة إجمالي عدد وحدات اإلةيان االجتماعي المنقى 

ألىف وحىدة ةىينية حتى  عىام 22.9في المحافظة 

مليىارات جنيىه، كمىا بلى  5.7، ب جمالي تيلقة 2020

إجمىىالي عىىدد المسىىتقيدين مىىن وحىىدات اإلةىىيان

ألىىىىىىىف 91.6االجتمىىىىىىىاعي المنقىىىىىىى ة بالمحافظىىىىىىىة 

.نسمة
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قد الق اء عل  المناط  بير اآلمنة ال يشمل ف

ا أي اىتوفير ةين مالئم لإلنسان، ولينىه يشىمل

هىىات، ا مىىن ثقافىىة، وةىىلوكيات، واتجابنىىاءه داخليًّىى

تبنىىىء الدولىىىة المصىىىرية مبىىىاد  2014ومنىىى  عىىىام 

ادية، العدالة فىي ةياةىتها االجتماعيىة واالقتصى

وإقرار مباد  حقو  اإلنسان، وعىدم تىر  أي فئىة

مىىىىن القئىىىىات، أو من قىىىىة جفرافيىىىىة دون تنميىىىىة، 

وةىىىىد القجىىىىوة التنمويىىىىة، وقىىىىد كانىىىىء مشىىىىيلة 

لىة العشوائيات من أهم الملقات التىي تىؤر  الدو

وقىىىىد أولىىىىء طويلىىىىة م ىىىىءا علىىىى  مىىىىدى عقىىىىود 

،الحيومىىىة هىىى ا الملىىىف اهتماماىىىا واةىىىعاا مىىىؤخراا

حيىىث تعمىىل علىى  تنقيىى  خ ىىة ت ىىوير المنىىاط 

بيىرة العشوائية، والتىي شىيلء أحىد التحىديات الي

في مجىال اإلةىيان والعقىارات، وتأمىل الحيومىة 

ول أن تسىىت يع الق ىىاء علىى  العشىىوائيات بحلىى

، حيىىث بلىى  عىىدد المنىىاط  بيىىر اآلمنىىة 2030عىىام 

التىىىي تىىىم ت ويرهىىىا فىىىي المحافظىىىة حتىىى  نهايىىىىة 

.2020عام 

ومىىىىىىن أبىىىىىىرز المشىىىىىىروعات التىىىىىىي تىىىىىىم تنقيىىىىىى ها 

بالمحافظىىىىىة، بهىىىىىد  الق ىىىىىاء علىىىىى  المنىىىىىاط  

ةىىىىىىىىىة الفربيىىىىىىىر العزبىىىىىىمشرو  ت ويالعشوائية، 

ال  ويت من ت ىوير ورفىع كقىاءة ثى: بالمحافظة

وكىول بر  شبين اليوم، طبقاا لبروتيمناط  بح

التعىىىىىىاون الموقىىىىىىع بىىىىىىين محافظىىىىىىة المنوفيىىىىىىة 

ر ت ىىىىويصىىىىندو )التنميىىىىة الح ىىىىرية وصىىىىندو 

يىىى  ، ويشىىىمل تنق(ةىىىابقااالمنىىىاط  العشىىىوائية

أعمىىال رصىىف طىىر ، ومىىد وتىىدعيم شىىبيات ميىىاه 

الشىىىىىىىر  والصىىىىىىىر  الصىىىىىىىحي، وأعمىىىىىىىال إنىىىىىىىارة 

يتم ، ويبل  إجمالي عدد الشوار  التي ةىللشوار 

.شارعاا180بها أعمال الرصف واإلنارة 

اتصىىىىىالاا، وفىىىىىي إطىىىىىار متابعىىىىىة الصىىىىىندو  تنقيىىىىى 

المشىىىروعات الجىىىاري العمىىىل بهىىىا بالمحافظىىىة، 

 ي والوقو  عل  آخر مستجدات الموقىف التنقيى

للمشىىىىىروعات، وإزالىىىىىة جميىىىىىع المعوقىىىىىات التىىىىىي 

جىدول تعو  ةبل التنقي  لالنتهىاء منهىا وفى  ال

الزمني المحدد لها، تمىء متابعىة جميىع ااعمىال

.عل  أرئ الواقع ومعاينة اارا ي

تطةةةةةةةةةةةةوير العشةةةةةةةةةةةةوا يات
"
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وباإلشىىىىارة إلىىىى  أن خ ىىىىة ت ىىىىوير العشىىىىوائيات 

والمنىىىىىىىاط  بيىىىىىىىر المل  ىىىىىىىة فقىىىىىىىد شىىىىىىىملء

ن اليىوم شارعاا رئيسيًّا ومتقرعاىا بن ىا  شىبي176

يىىىىىىتم رصىىىىىىقها ومىىىىىىد وتىىىىىىدعيم شىىىىىىبيات الميىىىىىىاه 

والصىىر  الصىىحي، وكىى لت أعمىىال اإلنىىارة وبىىال  

.اإلنترلو 

  ف ىىلاا عىىن ت ىىوير ورفىىع كقىىاءة بعىىض المنىىاط

لتىي العشوائية بيىر المل  ىة بشىبين اليىوم، وا

.تعاني من نق  وتدهور في المراف  الحيوية

وإيماناىىىىىىا بأهميىىىىىىة الق ىىىىىىاء علىىىىىى  العشىىىىىىوائيات 

والمنىىىىاط  بيىىىىر اآلمنىىىىة وتىىىىوفير مسىىىىين مالئىىىىم 

للمىىىىىواطنين بالمحافظىىىىىة، وجىىىىىارِ ت ىىىىىوير ثىىىىىال  

ور مناط  بير آمنىة هىي تىال شىر  المدينىة و البىاج

المن قىىىىة أ، والبىىىىاجور المن قىىىىة  ، حيىىىىث تُعىىىىد 

المنىىىاط  الىىىجال  مصىىىنقة منىىىاط  خ ىىىرة درجىىىة 

ثالجىىىىة، وهىىىىي التىىىىي تقىىىىع تحىىىىء خ ىىىىو  ال ىىىىفد 

زارة المتوةىىد، وجىىارِ البىىدء بالتنقيىى  مىىن خىىالل و

.اليهرباء وال اقة المتجددة

ذلىت وتهتم الدولىة بت ىوير المنىاط  العشىوائية

لتحقيىىىىى  تنميىىىىىة شىىىىىاملة ملموةىىىىىة علىىىىى  أرئ 

ن، الواقع وتحسين اللدمات المقدمىة للمىواطني

ع باإل ىىىافة إلىىى  التعىىىاون والتنسىىىي  اليامىىىل مىىى

صىىىىندو  التنميىىىىة الح ىىىىرية وبىىىى ل المزيىىىىد مىىىىن 

وخ ىىة 2030الجهىىد مىىن أجىىل تنقيىى  رؤيىىة مصىىر 

رية التنمية المستدامة، حيث تعمل الدولة المص

ت عل  رفع مسىتوى معيشىة قىاطني العشىوائيا

مىىىن خىىىىالل ت ىىىىوير جميىىىع الجوانىىىىع االجتماعيىىىىة، 

.واالقتصادية، والبيئية

م  عدد المناط  بير اآلمنة التي ت

ت ويرهىىىا فىىىي المحافظىىىة حتىىى  

2020نهاية عام 

منددددددددداط 10

عشدددوائية



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محافظة المنوفية  | 63

ائيىىة فىىي الوقىىء الىى ي تتنىىام  فيىىه االحتياجىىات الم

تزايىىد للدولىىة المصىىرية بصىىورة متسىىارعة نتيجىىة ال

ائي السياني، وفي إطار محاولة تحقي  اامن المى

لمصىىر، تىىم البىىدء فىىي تنقيىى  عىىدد مىىن مشىىروعات

الىىىىىري العمالقىىىىىة بمحافظىىىىىة المنوفيىىىىىةا بهىىىىىد  

ة، تحقيىىىى  التنميىىىىة المسىىىىتدامة للمىىىىوارد المائيىىىى

رص باإل ىىىافة إلىىى  ت بيىىى  ةياةىىىات مائيىىىة تحىىى

.عل  تعظيم االةتقادة من كل ق رة مياه

ي أطلقىىء الدولىىة عىىدداا كبيىىراا مىىن المشىىروعات فىى

ء ق ا  الموارد المائية والري بالمحافظة، وبلفى

ل التىر  تيلقة العمليات المنتهيىة والجاريىة لتأهيى

نحىىىىو ( 2022–2020)بالمحافظىىىىة خىىىىالل القتىىىىرة 

:ويتركز أبرزها في. مليون جنيه751.5

مشىىىرو  تأهيىىىل ترعىىىة ةُىىىبت ال ىىىحّا ، وهىىىي ▪

إحىىىىىدى التىىىىىر  التابعىىىىىة لىىىىىإلدارة العامىىىىىة لىىىىىري 

ل المنوفيىىىة بهندةىىىة ري البىىىاجور، والتىىىي يصىىى

  كيلىىومترات، فقىىد بىىدأ التنقيىى3.6طولهىىا إلىى  

، وجىار العمىل 2021القعلي للمشرو  في يناير 

.عل  اةتيمال مراحله

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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مشىىىىىىرو  تأهيىىىىىىل ترعىىىىىىة مصىىىىىىر  شىىىىىىمنديل ▪

، %100بقويسىىىىىنا، تىىىىىم االنتهىىىىىاء منىىىىىه بنسىىىىىبة 

مليىىون جنيىىه، 2.3كيلىىومتر، وبتيلقىىة 1وب ىىول 

كيلىىومتر 2تأهيىىل تىىر  كقىىر السىىيد، ب ىىول نحىىو 

متىىىىىر 800بأشىىىىمون، ووصىىىىلة را ىىىىي ب ىىىىول 

متىىر بشىىبين 1000بأشىىمون، والمنحىىر ب ىىول 

اليىىىىىىىىىوم، بتيلقىىىىىىىىىة إجماليىىىىىىىىىة بلفىىىىىىىىىء نحىىىىىىىىىو 

.ماليين جنيه9.8

وجىىىىىارِ اةىىىىىتيمال عىىىىىدد آخىىىىىر مىىىىىن المشىىىىىروعات 

ىجىىىربملتلىىىف مراكىىىز ومىىىدن المحافظىىىةا حيىىىث يُ

تأهيىىىىل تىىىىر  ديىىىىا اليىىىىوم ببركىىىىة السىىىىبع ، ب ىىىىول

مليىون جنيىه، وتأهيىل 46.4كيلومتراا وبتيلقة 13.1

ترعىىىىىىة ملىىىىىىيا الفربيىىىىىىة ببركىىىىىىة السىىىىىىبع، ب ىىىىىىول

مليىون جنيىه، 23كيلومترات بتيلقة تبل  نحىو 5.4

كيلىىىىىومترات 9.6وتأهيىىىىىل ترعىىىىىة الجىىىىىردة ب ىىىىىول 

.مليون جنيه35وبتيلقة حوالي 

تأهيىىىل بحىىىر السىىىاحل وكقىىىر السىىىاحل وبحىىىر بمىىىم 

ة مليىىون جنيىىه، وتأهيىىل تىىر  الزرقانيىى58.5بتيلقىىة 

مليىىىىون جنيىىىىه، 39.5وشىىىىون  والمعىىىىرج بتيلقىىىىة 

كيلىىىىومترات 5.8ب ىىىىول الحلقايىىىىةوتأهيىىىىل ترعىىىىة 

مليىىىىون جنيىىىىه، وتأهيىىىىل ترعىىىىة بابىىىىل 17.5بتيلقىىىىة 

كيلىىىىىىىىىىومترات بتيلقىىىىىىىىىىة3.9الشىىىىىىىىىرقي ب ىىىىىىىىىىول 

مليىىون جنيىىه، وتأهيىىل ترعىىة ريىىا  بىىي العىىر 14.6

مليىىون جنيىىه، 25.4كيلىىومترات بتيلقىىة 7.4ب ىىول 

كيلىومترات 4.9وتأهيل ترعة منحر بمىرين ب ىول 

مليىىىىون جنيىىىىه، وتأهيىىىىل ترعىىىىة نجلىىىىة 15.5بتيلقىىىىة 

مليىىىىىون جنيىىىىىه، 15.9وترعىىىىىة القشاشىىىىىة بتيلقىىىىىة 

لقىىىة وتأهيىىىل ترعتىىىي ةىىىعدان القبلىىىي وبجيىىىرم بتي

رعىىة مليىىون جنيىىه، تأهيىىل ترعىىة اليوزباشىىي وت38.5

.مليون جنيه26.6دروة ورا ي بتيلقة بلفء 

ترعىة بهندةىة الشىهداء 33تأهيل عىدد أي اا جارِ

مليىىىون جنيىىىها 395.1وقبلىىىي كقىىىر الزيىىىات بتيلقىىىة 

بهىىىىد  تحسىىىىين حالىىىىة الىىىىري والظىىىىرو  البيئيىىىىة 

والحقىىىىىاظ علىىىىى  ااورنيىىىىىت التصىىىىىميمي للترعىىىىىة، 

ة، ومىىىىن المقىىىىرر وتأهيىىىىل المجىىىىرى المىىىىائي للترعىىىى

.2023االنتهاء منها عام 

علىىى  تحسىىىين إدارة روعاتوتعمىىىل هىىى ه المشىىى

ات واةىىىتفالل الميىىىاه، ف ىىىلاا عىىىن تقليىىىل اليميىىى

.المهدرة من المياه
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فيىة تحظ  المشىروعات البيئيىة بمحافظىة المنو

لىىىة، بىىىاليجير مىىىن االهتمىىىام والتأييىىىد مىىىن قبىىىل الدو

ة فىي حيث تب ل جهىداا كبيىراا خىالل المرحلىة الحاليى

إدارة تنقي  المل د المتيامل لت وير منظومة

المللقىىىىات الصىىىىلبة علىىىى  مسىىىىتوى الجمهوريىىىىةا

ن، وذلىىىت لتحسىىىين ااو ىىىا  الصىىىحية للمىىىواطني

مىىىن معىىىدالت التلىىىو ، ف ىىىلاا عىىىن إقامىىىة دّوالحىىى

.صناعة وطنية إلدارة المللقات

رفىىع كقىىاءة وت ىىوير مصىىنع فىىي هىى ا اإلطىىار، تىىم 

اء منىه تدوير القمامة بمدينة قويسنا، وتم االنتهى

، كمىىىا تىىىم إنشىىىاء خىىىد فىىىرز عىىىام 2015فىىىي يونيىىىو 

، وذلىىىىىت للدمىىىىىة مركىىىىىزي قويسىىىىىنا وبركىىىىىة 2020

مح ىىىة  وةىىىي ة 2السىىبع، وكىىى لت جىىىارِ إنشىىىاء 

ثابتىىىىىة ببركىىىىىة السىىىىىبع وتىىىىىال خىىىىىالل خ ىىىىىة عىىىىىام 

، كمىىىىا تىىىىم دعىىىىم منظومىىىىة النظافىىىىة 2021/2020

عربىىات حمولىىىىىىة3وق ىىا  تحسىىين البيئىىة بعىىدد 

ا ممىىا لىىوادر3طناىىا و50عربىىات حمولىىة 3طناىىا و30

. يساعد في نقل التراكمات من المنبع

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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وي تم شراء وتركيىع منلىل للسىماد الع ىأي اا 

بمدينىىىىىىىىىة لت ىىىىىىىىوير مصىىىىىىىىىنع تىىىىىىىىدوير القمامىىىىىىىىىة 

نحىو ، وتم االنتهاء منها بتيلقة بلفىء"الشهداء"

.ألف جنيه500

وفىىىىىي إطىىىىىار تنقيىىىىى  البنيىىىىىة التحتيىىىىىة لمنظومىىىىىة

المللقىىىىات الجديىىىىدة، وتحسىىىىين عمليىىىىات جمىىىىع 

ونقل المللقات، تم نقل جىزء مىن مقلىع قمامىة

شىىىبين اليىىىوم إلىىى  المىىىدفن الصىىىحي بالسىىىادات

وبتيلقىىىة 2015بمدينىىىة شىىىبين اليىىىوم فىىىي يونيىىىو 

ماليين جنيه3بلفء نحو 

حي ها، تىم إنشىاء خليىة دفىن صىنقسالسيا في

، وإنشىىىىىىاء مح ىىىىىىة 2020بيقىىىىىىر داود فىىىىىىي عىىىىىىام 

وقع بين وةي ة ثابتة بتال  من البروتوكول الم

وزارات البيئىىىىىىة والتنميىىىىىىة المحليىىىىىىة والتل ىىىىىىيد

، ويهىىد  2021/2020والتنميىىة االقتصىىادية لعىىام

إلىى  زيىىادة معىىدالت الىىتلل  النهىىائي اآلمىىن مىىن 

النقايىىىىىات، وتحسىىىىىين عمليىىىىىات الجمىىىىىع والنقىىىىىل

.لتحسين منظومة إدارة المللقات

دينىىة تىىم إنشىىاء حديقىىة المدينىىة المنىىورة بمأي اىىا،

و ، وبتيلقة بلفء نح2021ةرس الليان في يونيو 

ل ، كمىىا تىىم ت ىىوير حديقىىة ال قىىجنيىىهمليىىون2.4

للحقاظمليون جنيه1.7بتيلقة " أشمون"بمدينة 

.عل  المظهر الح اري للمدن

حىىي تىىدوير القمامىىة بلاتصىىالاا، تىىم إنشىىاء مصىىنع 

مليىون جنيىه، وتىم 33.5بر  شبين اليوم بتيلقة 

واالنتهىاء منىه 2018البدء في ه ا المشىرو  عىام 

.2021عام 

د لىىىوزارة البيئىىىة، فقىىىد بلىىى  عىىىدإلحصىىىاءاتووفقاىىىا 

مصىىىانع 4مصىىىانع تىىىدوير القمامىىىة بالمحافظىىىة 

.2020بنهاية عام 

لسنة 1091ف لاا عن قرار محافظ المنوفية رقم 

بتعىىديل نىى  المىىادة ااولىى  مىىن القىىرار رقىىم2021

بتلصىىي  ق عىىة أرئ بحىىوئ 2021لسىىنة 34

بزمىىام قريىىة كقىىر الرمىىل بمركىىز ( 6)الزعقىىران رقىىم 

.هاقويسناا إلنشاء مصنع لتدوير القمامة علي
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

ددا فددي مؤىددر البنيددة التحتيددة بدددتقرير 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 

آالف

كيلدددددددددددددددددددددددددددددددددددومتر

تيلقىىىىىىىىة المرحلىىىىىىىىة ااولىىىىىىىى  مىىىىىىىىن المن قىىىىىىىىة 

التينولوجيىىىىىىىىىىىة بمدينىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىادات فىىىىىىىىىىىي 

.2017ديسمبر 

401.3

4.2
إجمىىىىىىىالي أطىىىىىىىوال ال ىىىىىىىر  المرصىىىىىىىوفة فىىىىىىىي 

.2020المحافظة حت  يونيو 

1.8
ء إجمىىىىالي عىىىىدد المشىىىىتركين بشىىىىبية اليهربىىىىا

.2020بالمحافظة عام 

833.8
ن طريىىى  شىىىىبي)تيلقىىىة تنقيىىى  محىىىىور التعميىىىر 

بالمحافظىىىىة فىىىىي ( طمىىىىالي المىىىىزدوج/ اليىىىىوم

.2020مارس 

مليدددددون

جنيددددددددددده

مح ىىىىات ميىىىىاه إلزالىىىىة الحديىىىىد 8تيلقىىىىة عىىىىدد 

والمنجنيىىىىىىىىىىز بالمحافظىىىىىىىىىىة خىىىىىىىىىىالل القتىىىىىىىىىىرة 

(2015–2019).

مليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددون133

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

مليدددون

جنيدددددددده

الحيوميىىىىىة إجمىىىىىالي عىىىىىدد المياتىىىىىع البريديىىىىىة

نهايىىىىىة العاملىىىىىة بالمحافظىىىىىة حتىىىىى وااهليىىىىىة

.2020عام 

امكتًبددددددددددددددددددددددددددددددددددد233

ي ابريدددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون

مشددددددددددددددددددددددددددددددددتر 
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فىىىي إطىىىىار ةىىىىعي الدولىىىة لت ىىىىوير ورفىىىىع كقىىىىاءة 

ال ر  والميادين بجميىع محافظىات الجمهوريىة

م ، تىىللحىىدّ مىىن الحىىواد  وتقليلاىىا للجهىىد والوقىىء

تنقيىىىى  عىىىىدة مشىىىىروعات بمحافظىىىىة المنوفيىىىىة، 

مليىار جنيىه خىالل 1.8إجمالي تيلقىة بلفىء نحىو 

:منها، (2021–2014)القترة 

شىىىىبين مىىىىع /ر مشىىىىرو  تقىىىىاطع طريىىىى  البىىىىاجو

، 2018ال ريىىىى  الىىىىدائري اإلقليمىىىىي فىىىىي ةىىىىبتمبر 

م ىىالع ومنىىازل تحقىى  الىىربد 8يشىىمل ال ريىى  

اليامىىىل والسىىىيولة المروريىىىة مىىىن مدينىىىة البىىىاجور

ة بمحافظىىىىة المنوفيىىىىة إلىىىى  طريقىىىىي اإلةىىىىيندري

.الزراعي والصحراوي

مشىىىىرو  ت ىىىىوير ورفىىىىع كقىىىىاءة كىىىىوبري القاصىىىىد 

فىع ت ىوير، ورالأعمىال حيىث تمىء بشبين اليىوم، 

كقىىىاءة، وإصىىىالحات كىىىوبري القاصىىىد بن ىىىا  حىىىي

اء تفييىىىر ااجىىىزوجىىىارِبىىىر  بمدينىىىة شىىىبين اليىىىوم، 

المتهاليىىىىىىة مىىىىىىن اليىىىىىىوبري، وتركيىىىىىىع بالطىىىىىىات 

.بور السيارات الجقيلةعخرةانية تتحمل 

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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تىىىىىم تنقيىىىىى  محىىىىىور التعميىىىىىر ،فىىىىىي هىىىىى ا السىىىىىيا 

/ طريىىىىى  شىىىىىبين اليىىىىىوم )بمحافظىىىىىة المنوفيىىىىىة 

، حيىىىث تىىىىم 2020فىىىىي مىىىارس ( طمىىىالي المىىىزدوج

كيلىىومتراا 16إنشىىاء ورصىىف طىىر  ب ىىول حىىوالي 

ريى  متراا يربد مدينىة شىبين اليىوم ب 21وعرئ 

ا نققاىىى13)شىىىاملاا ااعمىىىال الصىىىناعية ،السىىىادات

شىرو  ، وبلفء التيلقة اإلجماليىة للم(كوبري15و

.مليون جنيه833.8نحو 

كما شهدت المحافظة مشىروعات رصىف داخىل 

ها المىدن والقىىرى بمحافظىىة المنوفيىىة، يبلىى  عىىدد

مليىىون جنيىىه، وذلىىت 523.5مشىىروعاا بتيلقىىة 371

رصىىف طريىى  : ، أبرزهىىا(2021-2014)خىىالل القتىىرة 

ز كقىىر السىىوالمية بمركىى/دراجيىىل/الشىىهداء 732

, مليىىىون جنيىىىه1.4الشىىىهداء بالمحافظىىىة بتيلقىىىة 

دلهمىىو بمركىىز / إنشىىاء ورصىىف طريىى  أبىىو عىىوالي

.ماليين جنيه6أشمون بتيلقة تبل  نحو 

ه ا وبلفء مشروعات إنشاء وتوةىعة وإحىالل 

وتجديىىد عىىدة كبىىاري بمحافظىىة المنوفيىىة عىىددها

.مليون جنيه68مشروعاا بتيلقة بلفء نحو 38

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

2.9

4.2

2014/2013 2020/2019

 جمالي أطوال الطرق المرصوفة 

–2014/2013)بالمحافظة خالل عامي 

2020/2019)

(رألف كيلومت)
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نحىو تحقيى  أهىدا الدولىةفي إطىار تنقيى  خ ىة 

فير خارطة ال ري  التي تسع  من خاللها إل  تىو

اللىىىىىدمات للمىىىىىواطنين علىىىىى  مسىىىىىتوى جميىىىىىع 

الق اعىىىات فىىىي الدولىىىة، باإل ىىىافة إلىىى  أهىىىدافها 

ر التىي لى  حالىة االةىتقراإالسياةية في الوصول 

ير ن الدولىىىة مىىىن جىىى   االةىىىتجمارات، وتىىىوفي ىىىمتُ

ة فىىرص العمىىل للشىىبا ، واةىىتئنا  دوران عجلىى

العمىىل مىىن جديىىد فىىي المجتمىىع، تىىم افتتىىا  عىىدد 

مىىن المشىىروعات الجديىىدة فىىي مجىىال االتصىىاالت 

وتينولوجيىىىىىىا المعلومىىىىىىات والبريىىىىىىد بمحافظىىىىىىة 

.المنوفية

المشىىروعات، مشىىرو  المرحلىىىة تلىىىت ومىىن أهىىم 

ااولىىىىىى  مىىىىىىن المن قىىىىىىة التينولوجيىىىىىىة بمدينىىىىىىة 

، 2017السادات، تم إنشاء المشرو  في ديسمبر 

فىىىداناا، وتبلىىى  50وتقىىىع المن قىىىة علىىى  مسىىىاحة 

ألىىىىف متىىىىر مربىىىىع، 16المسىىىىاحة المبنيىىىىة حىىىىوالي 

. مليون جنيه401.3بتيلقة 

ا االتصةةةةةةةاالت وتكنولو يةةةةةةة

المعلومات

"
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للدمىىىىة المىىىىواطنين، : تشىىىىمل المن قىىىىة مبىىىىاني

، والشىىىىىىىىركات التعهيىىىىىىىىدوالتىىىىىىىىدريع، وخىىىىىىىىدمات 

. لحا نات ااعمال واالبتيار وريادة ااعمال

دا  وتنقي اا لل ة الدولة في نشىر مجمعىات اإلبى

التينولىىىىىوجي فىىىىىي جميىىىىىع المحافظىىىىىات بهىىىىىد  

تميين اإلبىدا  وريىادة ااعمىال، فقىد قامىء وزارة

االتصىىىىاالت وتينولوجيىىىىىا المعلومىىىىىات فىىىىىي هىىىىى ا 

هيئىىة )الصىىدد، ومىىن خىىالل الجهىىات التابعىىة لهىىا 

تنميىىىىة صىىىىناعة تينولوجيىىىىا المعلومىىىىات، ومركىىىىز

اإلبىىىىدا  التينولىىىىوجي وريىىىىادة ااعمىىىىال، ومعهىىىىد 

مجمعىىىىات 6، ب نشىىىىاء (تينولوجيىىىىا المعلومىىىىات

حىىء لإلبىىدا  التينولىىوجي فىىي جامعىىات إقليميىىة ت

، ""CREATIVAمراكىىىز إبىىىدا  مصىىىر الرقميىىىة "اةىىىم 

وكىىىىان لمحافظىىىىة المنوفيىىىىة نصىىىىيع مىىىىن هىىىى ه 

المجمعىىىىىات، حيىىىىىث تىىىىىم إنشىىىىىاء مركىىىىىز بجامعىىىىىة 

.المنوفية

ة وتعمىىل هىى ه المراكىىز علىى  تقىىديم دورات تدريبيىى

للشىىىىىىبا  متلصصىىىىىىة فىىىىىىي علىىىىىىوم االتصىىىىىىاالت 

رامىىىىىا وتينولوجيا المعلومات، وك لت توفيىىىىىىىىىىر ب

ا لرعايىىىىة اإلبىىىىدا  وتحقيىىىىز القيىىىىر الللَّىىىىا ، وبىىىىرام

مىىىىىىىة، تسىىىىىىىتلدم وتتبنىىىىىىى  التينولوجيىىىىىىىات المتقد

.وت ويعها لتحقي  التنمية الشاملة

ة يىىأتي ذلىىت  ىىمن تنقيىى  أهىىدا  الل ىىة القوميىى

لىىىىىىىوزارة االتصىىىىىىىاالت وتينولوجيىىىىىىىا المعلومىىىىىىىات 

ا لت ىىىىىىوير الهيئىىىىىىة القوميىىىىىىة للبريىىىىىىد واةىىىىىىتيمالا

لمسىىىىىيرة التحىىىىىديث التىىىىىي تىىىىىتم علىىىىى  مسىىىىىتوى 

الجمهورية من خالل خ ة طمو  هدفها ت وير 

ا نظىىم وأةىىاليع العمىىل بالهيئىىة، وت ىىوير أدائهىى

بمىىا يمينهىىا مىىن الظهىىور بالشىىيل والم ىىمون 

الالئقىىىىين، واالنتقىىىىال إلىىىى  مصىىىىا  المؤةسىىىىات

.المالية الحديجة لتحقي  أهدافها

يىة وقد بلى  عىدد مياتىع البريىد بمحافظىة المنوف

يىع مىدن ميتباا بريديًّا حيوميًّىا موزعاىا على  جم226

مياتىىىع 7وقىىىرى المحافظىىىة، هىىى ا باإل ىىىافة إلىىى  

، كمىىىىا بلىىىى  عىىىىدد 2020بريىىىىد أهلىىىىي بنهايىىىىة عىىىىام 

، 2019ةىنتراالت عىام 10السنتراالت بالمحافظة 

و وبلىىىى  عىىىىدد المشىىىىتركين بالهىىىىاتف الجابىىىىء نحىىىى

.2019ألف مشتر  عام 498.8
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ة تبىىىىى ل الدولىىىىىة جهىىىىىداا كبيىىىىىراا فىىىىىي ةىىىىىبيل تلبيىىىىى

ا احتياجىىىات المىىىواطنين مىىىن ال اقىىىة اليهربائيىىىة

  نظىىراا ليىىون ال اقىىة اليهربائيىىة العامىىل الىىرئي

ي فىىىي تقىىىدم الشىىىعو  وتنميتهىىىا الح ىىىارية، وفىىى

إطىىىىىىىىار خ ىىىىىىىىة الدولىىىىىىىىة للتنميىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىادية 

واالجتماعيىىىىىىىة، ولهىىىىىىى ا أقامىىىىىىىء الدولىىىىىىىة عىىىىىىىدة 

مشىىىىىروعات بق ىىىىىا  اليهربىىىىىاء فىىىىىي محافظىىىىىة 

:المنوفية، ومنها

مح ىىىة محىىىوالت أشىىىمون، تىىىم إنشىىىاؤها فىىىي ▪

، ويت ىىىىىمن المشىىىىىرو  تىىىىىدعيم 2014نىىىىىوفمبر 

ث وت ىىىوير الشىىىبية اليهربائيىىىة الموحىىىدة، حيىىى

كيلىو فولىء 220/66/11تعمل المح ة بجهىد 

ة ميجىىا فولىىء أمبيىىر، بتيلقىى( 4x40)وبسىىعة 

ماليىىىىىىىىىىين دوالر، 4.2مليىىىىىىىىىىون جنيىىىىىىىىىىه، و36.4

.مليون يورو2.5و

مح ىىىىىىىة المحىىىىىىىوالت بمن قىىىىىىىة الم ىىىىىىىورين ▪

، تىىىم تنقيىىى  المشىىىرو  فىىىي يوليىىىو الصىىىناعيين

، حيىىىىىىث تىىىىىىم افتتىىىىىىا  المح ىىىىىىة بمدينىىىىىىة 2019

ميجىا فولىء 160السادات بالمحافظة بقىدرة 

أمبيىىىىىىىىىىر، قابلىىىىىىىىىىة للتوةىىىىىىىىىىع لتصىىىىىىىىىىل إلىىىىىىىىىى  

ار ميجىا فولىىء أمبيىر، حيىىث تىم إطىىال  التيىى200

بالمح ىىىىىىىىةا لتف يىىىىىىىىة من قىىىىىىىىة الم ىىىىىىىىورين 

ة الصىىناعيين بمىىا فيهىىا المجمعىىات الصىىىناعي

مشرو  رئاةة الجمهورية اةىتلم مصىنعت)

، وقىىىام بتنقيىىى ها جهىىىاز مشىىىروعات (بالرخصىىىة

اللدمىىة الوطنيىىة، وةىىتف ي جزئيًّىىا مجمعىىات

ماليىىين متىىر 3الفىىزل والنسىىيا علىى  مسىىاحة 

.ميجا فولء أمبير30مربع بقدرة 

دة وتم تنقي  عدة مشىروعات توريىد وتركيىع أعمى

اإلنىىىىارةا بهىىىىد  تحسىىىىين جىىىىودة شىىىىبية اإلنىىىىارة 

وحمايىىىة الممتليىىىات مىىىن السىىىرقة، ومشىىىروعات 

ليىد توريد وتركيع محوالت كهرباء، وفىي مجىال تو

اليهربىىىىاء باةىىىىتلدام ال اقىىىىة الشمسىىىىية فىىىىي 

اء محافظة المنوفية تم اةتيمال مشىرو  إنشى

مح ىىىىة طاقىىىىة شمسىىىىية أعلىىىى  مبنىىىى  الىىىىديوان

العىىىىىام بمدينىىىىىة شىىىىىبين اليىىىىىوم بتيلقىىىىىة بلفىىىىىء

.مليون جنيه1.2

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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قىة ه ا وجارط تنقي  مشىرو  شىبية كهربىاء المن 

فىىىىىىىىىدان1500الصىىىىىىىىىناعية الجامنىىىىىىىىىة بمسىىىىىىىىىاحة 

، فىىىىىىىىي مدينىىىىىىىىة (كيلىىىىىىىىومترX1.5كيلىىىىىىىىومترات 4)

.السادات بمحافظة المنوفية

وفىىىىىي هىىىىى ا السىىىىىيا  تىىىىىم االنتهىىىىىاء مىىىىىن تنقيىىىىى  

مشىىىىىروعاا  ىىىىىمن بىىىىىراما التنميىىىىىة المحليىىىىىة 78

، بتيلقىىىىىىىىىىىىىىة بلفىىىىىىىىىىىىىىء (اليهربىىىىىىىىىىىىىىاء واإلنىىىىىىىىىىىىىىارة)

مليىىىىىىىىىىىون جنيىىىىىىىىىىىه، نىىىىىىىىىىىتا عنهىىىىىىىىىىىا تركيىىىىىىىىىىىىع 30

ةىىىيارات كهربىىىاء 6ألىىىف عمىىىود إنىىىارة، وتوريىىىد 1.4

، وإنىىىارة عزبتىىىي القرنبيىىىة وحىىىو  عيسىىى (أبىىىراج)

.التابعين لمركز بركة السبع

وقىىىىىد بلىىىىى  إجمىىىىىالي عىىىىىدد المشىىىىىتركين بشىىىىىبية 

مليىىىىون مشىىىىتر  1.8اليهربىىىىاء فىىىىي المحافظىىىىة 

مليىون مشىتر  فىي1.4، مقارنىة بعىدد 2020عام 

.2014عام 

1.4

1.8

2014 2020

باء  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكه ر

2020و2014بالمحافظة خالل عامي  

وزارة اليهرباء وال اقة المتجددة: المصدر

(مليون مشتر )
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المىىىاء ةىىىر الحيىىىاة، وحيجمىىىا وجىىىدت الميىىىاه وجىىىد 

نىىا التعميىىر، والبنىىاء، واالةىىتقرار، والتقىىدم، مىىن ه

اة تسىىىىع  الدولىىىىة بجميىىىىع الوةىىىىائل لتىىىىوفير حيىىىى

 ى  كريمة اهالي محافظة المنوفية، والسير بل

ا ةىىريعة لتنقيىى  مشىىروعات عمالقىىة يشىىعر بهىى

المىىواطن، وأول هىى ه المقومىىات هىىو تىىوفير ميىىاه 

نية نظيقة نقية لجميىع المنىازل والوحىدات السىي

.في جميع المناط 

محاور رئيسة بق ا  5تسع  الدولة إل  تحقي  

تقليىىىىل : ميىىىىاه الشىىىىر  والصىىىىر  الصىىىىحي، وهىىىىم

القاقىىىد، ورفىىىع  ىىىفو  الميىىىاه، وإحىىىالل وتجديىىىد 

الشىىىىىىبيات، ورفىىىىىىع كقىىىىىىاءة اللدمىىىىىىة المقدمىىىىىىة 

ة للمىىىىواطنين، واةىىىىتلدام تينولوجيىىىىات ملتلقىىىى

لتوصىىىىىيل خىىىىىدمات الصىىىىىر  الصىىىىىحي للمنىىىىىاط  

.الريقية

ويىىىىتم حاليًّىىىىا إنشىىىىاء جميىىىىع المح ىىىىات بشىىىىيل 

قياةىىي، وتوجىىد بهىىا معامىىل مركزيىىةا للتأكىىد مىىن

.جودة اللدمات المقدمة للمواطنين

تىي تاعد  محافظة المنوفيىة إحىدى المحافظىات ال

شىىىهدت خىىىالل القتىىىرة ااخيىىىرة تنقيىىى  عىىىدد مىىىن 

لىى  المشىىروعات التنمويىىة واللدميىىة، باإل ىىافة إ

ن المقترحىىىات التىىىي يىىىتم تنقيىىى ها فىىىي العديىىىد مىىى

اه المىىدن والمراكىىز، والتىىي تتعلىى  بمشىىروعات ميىى

ي، الشر  والصر  الصحي، واإلةىيان االجتمىاع

.وبيرها من المشروعات

 ل فقي ق ا  مياه الشر ، عملء الدولة عل  بى

المزيىىد مىىن الجهىىود، حيىىث قامىىء الدولىىة بالعديىىد 

: من المشروعات، أبرزها

ي تم إنشاء مح ة مياه الحامول بمركز منو  فى

أفدنة، 7، المح ة تقع عل  مساحة 2021مارس 

ألىىف متىىر ميعىىع 51وتبلىى  طاقتهىىا التصىىميمية 

آال  متىىىر 104فىىىي اليىىىوم فىىىي المرحلىىىة ااولىىى ، و

.ميعع في اليوم في المرحلة الجانية

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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ااعمىال المدنيىة لمح ىة ميىاه الحىامول تشىمل 

المأخىى ، وبيىىارة الميىىاه العيىىرة، ومبنىى  طلمبىىات

ين المياه العيرة والمرشىحة، وبئىر التوزيىع، وخىزان

  أر ىىىىيين، إلىىىى  جانىىىىع مبنىىىى  الييماويىىىىات، ومبنىىىى

أةىىىىى وانات وحقىىىىىن اليلىىىىىور، وخزانىىىىىات الشىىىىىبة 

عمىال السائلة، وأحوائ التركيز، باإل افة إلى  اا

عمىال اليهرومييانييية للمح ة، التىي ت ىمنء أ

المحىىىىىىوالت، والمولىىىىىىىد، وال لمبىىىىىىىات، ولوحىىىىىىىات 

.يةالتشفيل، وبيرها من ااعمال اليهرومييانيي

ة اتصىىالاا، تىىم إنشىىاء العديىىد مىىن المح ىىات إلزالىى

  الحديد والمنجنيز من مياه الشر ، وذلت بهىد

تىىىىوفير ميىىىىاه نقيىىىىه للمىىىىواطنين، ومىىىىن أبىىىىرز تلىىىىت

:المح ات

، 2015، تىىىىم تنقيىىىى ها عىىىىام ةىىىىنتري مح ىىىىة ▪

.مليون جنيه18بتيلقة بلفء 

  مح ة اليوم ااحمىر، وتىم االنتهىاء مىن تنقيى▪

.  ماليين جنيه8، بتيلقة 2016المشرو  عام 

، 2019، تىىم تنقيىى ها عىىام البي ىىامح ىىة ميىىء ▪

.مليون جنيه18بتيلقة بلفء 

، 2019مح ىىىىة ميىىىىاه دليىىىىا، تىىىىم تنقيىىىى ها عىىىىام ▪

.مليون جنيه18بتيلقة بلفء 

، 2019مح ة مياه شعشا ، تم تنقيى ها عىام ▪

وبلفىىىىىىىء التيلقىىىىىىىة اإلجمىىىىىىىىىىىالية للمح ىىىىىىىىىىىىىىة 

.مليون جنيه17حوالىىىىىي 

ي  ، وتم االنتهاء من تنقمص ايمح ة مياه ▪

، بتيلقىىىىىىىىىىة بلفىىىىىىىىىىء 2019المشىىىىىىىىىىرو  عىىىىىىىىىىام 

.مليون جنيه18

مح ىىىة اصىىى باري، وتىىىم االنتهىىىاء مىىىن تنقيىىى  ▪

، بتيلقىىىىىىىىىىة بلفىىىىىىىىىىء 2018المشىىىىىىىىىىرو  عىىىىىىىىىىام 

.مليون جنيه18

مح ة كقر هالل، وتم االنتهاء من المشرو ▪

.مليون جنيه18، بتيلقة بلفء 2018عام 
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لىة أما عن ق ا  الصر  الصحي، فلم تتىوان الدو

تيىىة، فىىي مشىىروعات الصىىر  الصىىحي وبنيتىىه التح

مشىىىىىىروعاا للصىىىىىىر  الصىىىىىىحي 39بتنقيىىىىىى  عىىىىىىدد 

بتيلقىىىة ( 2021–2014)بالمحافظىىة خىىالل القتىىرة 

: مليار جنبه، ومن أبرزها ما يلي1.5بلفء 

مح ىة صىر  صىحي زاويىة رزيىن، تىم إنشىاؤها ▪

، تعمىىىل المح ىىىة ب اقىىىة 2016فىىىي ديسىىىمبر 

ألف 100ألف متر ميعع في اليوم، وتلدم 20

قىىىىىىرى بمحافظىىىىىىة 8نسىىىىىىمة مىىىىىىوزعين علىىىىىى  

.المنوفية

وفىىي هىى ا السىىيا ، تىىم إنشىىاء مح ىىة صىىر  ▪

مليىىىون جنيىىىه وتىىىم 60صىىىحي البرانيىىىة بتيلقىىىة 

، كما تم إنشاء مح ة 2019االنتهاء منها في 

مح ىىىىىىة رئيسىىىىىىية  )صىىىىىىر  صىىىىىىحي أبشىىىىىىي 

بتيلقىىىىة 2019فىىىىي يونيىىىىو ( مح ىىىىة فرعيىىىىة2و

مليىون جنيىه، ومح ىة 54إجماليىة بلفىء نحىو 

بتيلقىىة 2019صىىر  قويسىىنا البلىىد فىىي فبرايىىر 

مليىىون جنيىىه، ومح ىىة 45إجماليىىة تُقىىدر بنحىىو 

بتيلقىىة 2019فىىي مىىايو شنشىىورصىىر  صىىحي 

.مليون جنيه45إجمالية تُقدر بنحو 

نة في أي اا، تم تنقي  مح ة صر  صحي تلوا▪

مليىىىىون 40بتيلقىىىىة بلفىىىىء نحىىىىو 2019يونيىىىىو 

جنيه، ومح ىة صىر  صىحي منشىأة ةىل ان 

مليىىون جنيىىه، وتىىم االنتهىىاء 80بتيلقىىة بلفىىء 

.2019من تنقي  المشرو  عام 

تىىىم إنشىىىاء مح ىىىة رفىىىع المن قىىىة الصىىىناعية ▪

مليىىىىون 18بقويسىىىىنا بتيلقىىىىة بلفىىىىء ( 1)رقىىىىم 

ام جنيىىه، وتىىم االنتهىىاء مىىن تنقيىى  المشىىرو  عىى

2016.

( 3)مح ىىىىة رفىىىىع المن قىىىىة الصىىىىناعية رقىىىىم ▪

مليىىون جنيىىه، وتىىم 19بقويسىىنا بتيلقىىة بلفىىء 

.2016االنتهاء من تنقي  المشرو  عام 

بشىىىىبراباص بتيلقىىىىة ( 2)مح ىىىىة الرفىىىىع رقىىىىم ▪

يى  مليون جنيه، وتم االنتهىاء مىن تنق27بلفء 

.2019المشرو  عام 

وم القيىىام بتوةىىعات صىىر  صىىحي شىىبين اليىى▪

مليىىون جنيىىه، وتىىم االنتهىىاء 130بتيلقىىة بلفىىء 

.2019من تنقي  المشرو  عام 
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مح ىىىىىة رفىىىىىع صىىىىىر  صىىىىىحي القلشىىىىىي وكقىىىىىر ▪

مليىىىون جنيىىىه، وتىىىم 52القلشىىىي بتيلقىىىة بلفىىىء 

.2016االنتهاء من تنقي  المشرو  عام 

مح ىىىىىة رفىىىىىع كقىىىىىر ال راينىىىىىة بتيلقىىىىىة بلفىىىىىء ▪

مليىىىىىون جنيىىىىىه، وتىىىىىم االنتهىىىىىاء مىىىىىن تنقيىىىىى  27

.2016المشرو  عام 

مح ىىىىىة رفىىىىىع محلىىىىىة ةىىىىىبت بتيلقىىىىىة بلفىىىىىء▪

مليىىىىىون جنيىىىىىه، وتىىىىىم االنتهىىىىىاء مىىىىىن تنقيىىىىى  32

.2016المشرو  عام 

مح ىىة رفىىع صىىر  صىىحي كقىىر الشىىيي إبىىراهيم▪

مليون جنيه، وتم االنتهاء مىن30بتيلقة بلفء 

.2016تنقي  المشرو  عام 

مح ىىىىىة صىىىىىر  صىىىىىحي بمىىىىىم بتيلقىىىىىة بلفىىىىىء ▪

مليىىىون جنيىىىه، وتىىىم االنتهىىىاء مىىىن المشىىىرو  32

.2018عام 

ء مح ة صىر  صىحي ميىء خلىف بتيلقىة بلفى▪

مليىىىىىىون جنيىىىىىىه، وتىىىىىىم االنتهىىىىىىاء مىىىىىىن 28نحىىىىىىو 

.  2019المشرو  عام 

صىىىىىىىر  صىىىىىىىحي القنىىىىىىىاطرين بتيلقىىىىىىىة بلفىىىىىىىء▪

مليىىىىىون جنيىىىىىه، وتىىىىىم االنتهىىىىىاء مىىىىىن تنقيىىىىى  32

.2018المشرو  عام 

نحىىىو صر  صحي كقر السىادات بتيلقىة بلفىء▪

مليىىىىىون جنيىىىىىه، وتىىىىىم االنتهىىىىىاء مىىىىىن تنقيىىىىى  38

.2019المشرو  عام 

مليون 24صر  صح  كقر عليم بتيلقة بلفء ▪

جنيىىىىىه، وتىىىىىم االنتهىىىىىاء مىىىىىن تنقيىىىىى  المشىىىىىرو  

.2018عام 

مليىىون 38صىىر  صىىحي جىىري  بتيلقىىة بلفىىء ▪

جنيىىىىىه، وتىىىىىم االنتهىىىىىاء مىىىىىن تنقيىىىىى  المشىىىىىرو  

.2019عام 

مليون 35صر  صحي  العراقية بتيلقة بلفء ▪

.2019جنيه، وتم االنتهاء من المشرو  عام 
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