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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابدع لمجلدس الدوزراء المدصددددددري



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

الت  لُيواكب التغيدرات التدي مدرن بهدا المجتمدع المصدري–1985 مرحلتد  فقدد اخدتف فدي. عدة تحوم

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

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

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

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

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

ع بددور المواطن المصري الأي ُيَعدم غاية التنمية وهددفها األسدمى  األمدر الدأي يؤهلد  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 عاتقد  مهمدة أن يكد

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

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

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

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

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

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

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

(.ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة)

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

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

.تصنيف  وفًقا لهأا المعيار

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

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

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

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

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

.الحاضر 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

.وسنبني  بعون هللا

الر يس عبد الفتا  السيسي

2016فبراير 13|جلسة مجلس النواب 



نتعهدددد بدددأن تسدددتمر الحكومدددة فدددي بدددأل المزيدددد مدددن 

الجهدد والعطداء  كددي تواصدل مددع رئديس الجمهوريددة 

 أفضددل يددنعم ف
م
يدد  مسدديرة التنميددةر والعمددل نحددو غددد

ىددددعب مصددددر الع دددديم بحيدددداة كريمددددةر ومسددددتقبل 

.مشرق يسوده الخير والرخاء

ر يس ال زرا  مصطفى مدب لي

2020عيد العمال |تهنئت  لرئيس الجمهورية 





اد ا مدا . يايقين ا، لو تُعُهِّدص مصر وتوفرص فيهدا أاواص العمدران لااندر  دلطان المددن ورئيسدة بدالا الددن

وير رفاعة رافدع الطهطداوي، الد ي يُعدد أحدد قدااة النهودة العلميدة ورائدد التند/ أواانا بل الم ار المصري

، "حديل بداريزتحليل اإلبريز فدي تل"في مصر والعالا العربي تالل القرن التا ع عشر، في م لْ ل افقهر 

عنةةدما يقةة م علةةى صةةمو  مصةةر مةة  يم سةة  ا ةةت  ل م اردهةةا والمغددزى انددا أنددل . 1834الصدداار عددام 

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

، ادنع وبعد عقوا زمنية ،ويلة مرص تاللها مصر بالا ير من االنتصاراص، وامدص للعديد من التحددياص

ي الحرية قعس مصر العريا التاري د مرتين تالل أعوام قليلة  تارة عندما ثار  د ال ساا و،الس بحقل ف

ارد ، ف دبو،نيتدل، وتارة أترى عندما تمسك بهويتل وتحصدن 2011يناير 25والارامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يونيو 30 د اإلقصاء، والرجعية، وال ار الرالمي في 

حادا، رئيس دا عددلي منصدور ال/ وبعد فترة حُاا انتقالية امتدص قرابة العام، تول  تاللها السيد المستشار

ة االنتقاليدة بمنا دبة اتتتدام ال تدرة الرئا دي-م قت ا لجمهورية مصر العربية، حملر كلماص تطابل افتيدر 

المسةتقب  ي مة هنندي لعلد  ثقدة بد ن "افمد  فدي الغدد، فدي قولدل –2014يونيدو 4يوم افربعاء الموافدو 

م، لادن ، وهن كانر أر ل محوبة  بدماء افبرياء، و ما ا تشوبها بعدب الغيدولهذا ال ط  غدًا مشرقًا

ريددام أرم بددالاي  ددتعوا  ددمراء بلددون النيدد ، توددددراء بلددون أ صددان الزيتدددون،  ددما اا اددافية ، تبعددث ب

.النجام وافم ، اوم ا كما كانر

ة، ،الدس عبد ال تام السيسدي رئا دة جمهوريدة مصدر العربيد/ ، مع تولِّي السيد الرئيم2014يونيو 8وفي 

ل الحددو ، ونسددتر  فيددل بردداللبنةةا  وطننةةا الةةذي ن لةةم بةة مُحا،ب ددا جمددوع المصددريين أن يُعينددوا بقددوة 

 ددر  والعدددل والعددي  الاددريا، ونتنسددا فيددل ريددام الحريددة وااللتددزام، ونلمددم فيددل المسدداواة وتادداف  ال

مددر أن فددال يُماددن ل . وجددوا ا حقيقيفددا وا ددتور حيدداة  فن  دد ينة الددو،ن واحدددة، فددإن نجددر نجونددا جميع ددا

ن الشدعس يستقيا من ،رف واحد  كونل عقد ا اجتماعيفا بين الدولة مم لة في رئيسدها وم  سداتها وبدي

. مه ريتنا ال طنية المدنية ال ديثةلت  يم 

دددت مصددر وتددوفرت فيهددا أدو" ات فلددو تُُعهت

العمددران لكانددط سددلطان المدددن ورئيسددة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطداوي، رائدد التندوير فدي العصدر الحدديث، والقدول مدن)
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تدي نصدبو ومن  ذلك الحين، بدأص ارور الو،ن تحيا مرحلة جديدة  لبناء الدولة الو،نية المدنية الحدي ة ال

سدتقب ، هليها جميع ا، مع هاراه واع  من ق ب  الشعس المصري ب ننا جميع ا نلتزم بحار،ة ،ريدو لبنداء الم

اص التدددي يُرللهدددا اإلرااة والتصدددميا علددد  العمددد ، والتعددداون المن دددتح مدددع الجميدددع  لتحطِّدددي كددد  العقبددد

.والصعوباص  حت  ننعا جميع ا ب مار التنمية

جهدوا  ، توافرص تاللهدا الت ققت خ لها إنجازات تنم ية تف ق عممر الزم  نواص زمنية، 7لقد مرص 

ي ور دا ع ردا مدا قدهدتل ربدوع مصدر مدن جهدد تنمدوي حقيقدي فد. لتحقيو نهودة مُسدتحقة لشدعس أبدي 

تحطد  جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حاومة وقدعب ا ال تدزال لدديها الا يدر مدن الطمدوم إلنجداز أكبدر ي

ة رئيسدة بيد أن ذلدك يتطلدس التوقدي لبرادة  لنت مد  مدا حققنداا  دويفا مدن ه داءاص تنمويد. عنان السماء

.اامةتالل ا ا ال ترة  لتاون عون ا لنا عل  ا تامال مسيرة البناء والنهوة عبر  نواص مديدة ق

ز مصددط   مدددبولي رئدديم مجلددم الددوزراء بهدد ا الشدد ن، قددام مركدد/ وفددي  ددوء توجيهدداص السدديد الدددكتور

سددنواص المعلومدداص واعددا اتحدداذ القددرار بتن يدد  جهددد  بح دديف لتوثيددو أاددا هنجددازاص الدولددة المصددرية تددالل ال

تعداون السبع الما ية، فدي جميدع منداحي التنميدة وعلد  مسدتوى محافرداص الجمهوريدة كافدة ، وذلدك بال

:عل  النحو اآلتيإلى إصدار باقة م  الكتب وقد تلُل . مع محتلي الجهاص والهيئاص الحاومية

: قطاع ددا تنمويفددا، واددي23محدداور تنمويددة، بواقددع 5كتاب ددا يسددتعرم أبددرز جهددوا الدولددة علدد  مسددتوى 23▪

. رافدو والشدبااصالتنمية البشرية، والتنمية االقتصااية، والتنمية المجتمعية، والتنمية الماانيدة، والم

.كما تا هادار تقرير لا  قطاع تنموي يستعرم الجهوا الرئيسة عل  مستوى المحافراص

عل  مستوى كتاب ا يتناول الجهوا واإلنجازاص الرئيسة التي تحققر تالل السنواص السبع الما ية27▪

.قطاع تنموي المُحداة  ل  ا23الدجميع المحافراص، تغطي 

اعدداص فاددا مددا حققتددل الدولددة علدد  مسددتوى كدد   مددن القطتلحيصدديةكتابددان يُقدددِّمان اددورة هجماليددة ▪

. التنموية والمُحافراص، بالتركيز عل  م قراص افااء الرئيسة

ا الدولةةةة المصةةةرية الق يةةةة الممثةةةابر  تصةةةنع  اضةةةرهوفدددي اددد ا المقدددام، كدددان لزام دددا عليندددا أن نُ كدددد أن 

ل  أك ر ، يُرللل اإلعالن العالمي لحقوب اإلنسان، وال ي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنم ي صام 

اء، بمددا فددي ذلددك الحددو فددي الحيدداة اون تمييددز، وحقددوب الط دد ، والحددو فددي الغدد )حق ددا لإلنسددانية 13مددن 

هددا تلددك الحقددوب التددي تسددتند هلي(. وحقددوب افقددحا  ذوي الهمددا اون تمييددز، وحمايددة الحيدداة الحااددة

التدي تُم ِّد  اعدوة عالميدة للعمد  مدن أجد  " 2030أادداف التنميدة المسدتدامة "افاداف اإلنمائية افمميدة 

رجمتهدا القواء عل  ال قر، وحماية كوكس افرم، و مان تمتادع جميدع اففدراا بالسدالم واالزاادار، تمدر ت

.ادف ا أمميفا تلتزم مصر بها جميع ا17جميع ا في 

، ور يتهددا 2014اتصددال ا، قامددر الدولددة المصددرية بترجمددة ادد ا الحقددوب فددي ا ددتوراا الددو،ني الصدداار عددام 

ميددة ، والتددي تعاددم الحطددة اال ددتراتيجية ،ويلددة المدددى  لتحقيددو مبددااخ وأاددداف التن2030المسددتقبلية 

م عملهدا، وفدي  دبي  تن يد  تلدك الر يدة، أ،لقدر الحاومدة المصدرية برندام. المستدامة في ك  المجاالص

دع   ختامًةةا، ت ةة  الةة.   لياددون ه،ددار ا تن يدد يفا لجهددوا مصددر التنمويددة"مصددر تنطلددو"الدد ي يحمدد  عنددوان 

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

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

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



الشرقية في أرقام

آالف كيلدومتر مربدعر وتنقسدم المحاف دة 4.9تبلغ المسداحة الكليدة للمحاف دة 

ددينر وتضددم 17مركددًزار و 13 لددى  وحدددات محليددددددة قرويددددددة تتبعهدددددا 107مدينددةر وحين

ماليين نسمةر كما يبلدغ 7.6قريةر ويبلغ  جمالي عدد سكان المحاف ة نحو 402

ل الزيادة الطبيعية للمحاف ة  .لكل ألف نسمة15.2معدن

تُعدددم محاف ددة الشددرقية  حدددا أهددم المحاف ددات الزراعيددةر وتمثددل الزراعددة مصدددر دخددل 

يددة للعديددد مددن األسددر بالمحاف ددة  كمددا تددرتب  بالعديددد مددن القطاعددات واألنشددطة الخدم

رب األخرار األمر الأي يستدعي الحاجة  لى البحث عن فرص تعزيز القطاع من واقدع التجدا

.التنموية المتميزة

عدام % 32.8بلغ نصيب قطاع الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي لمحاف ة الشرقية نحو 

.ر وفًقا لخطة المواطن الصادرة عن وزارة التخطي  والتنمية االقتصادية2021/2020

"



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

معدل البطالة
(سنة15-64)

6.8%

عدد المتعطلين
(سنة15-64)

142.7
ألف متعطل

مؤىرات القوا العاملة بالمحاف ة 
2020عام 

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

التوزيع النسبي للسكان
2020عام 

لكل ألف نسمة

15.2 48.6%

نسبة اإلناث

ل الزيادة الطبيعية معدن
2020عام 

4.9
آالف كيلومتر 

مربع

7.6
ماليين نسمة 

2020عام 

سكان الحضر

المساحة المأهولة

100%

من  جمالي مساحة المحاف ة
2020/2019عام 

2020التوزيع النسبي للسكان عام 

25.8%

المساحة الكلية

عدد المشتغلين
(سنة فأكثر15)

1.9
مليون مشتغل



أبرز مؤىرات المحاف ة

ألددددددددددددددف219.2

حالددددددددددددة

ولدة عدد الحاالت التي تم عالجها على نفقة الد

.2020في الشرقية خالل عام 

2.2
ة مياه  جمالي التكلفة التقديرية إلنشاء محط

.العاىر من رمضان بالمحاف ة

مليدددددددددددددددددددددددون 2.8

مشددددددددددددددددددتر 

اء فدي  جمالي عدد المشتركين بشبكة الكهربد

.2020الشرقية بنهاية عام 

مليدددددددددددددددددددار 2.0

جنيدددددددددددددددددددد 

مدرسدددة 382 جمدددالي تكلفدددة  نشددداء وتطدددوير 

(.2021-2014)بالمحاف ة خالل الفترة 

1.7
ية  جمددالي عدددد البطاقددات التموينيددة بالشددرق

.2020بنهاية عام 

مليدددددددددددددددددددددار2.1

جنيدددددددددددددددددددددد  

رد  جمالي تكلفة المشروعات في قطداع المدوا

المائيدددددددة والدددددددري بالشدددددددرقية خدددددددالل الفتدددددددرة 

(2014–2021.)

1
   جمدددالي تكلفدددة  نشددداء مستشدددفى الزقدددازي

العسددكري ومستشددفى العاىددر مددن رمضددان

.الجامعي

مليدددددددددارات 4.2

جنيددددددددددددددددددد 

 جمددددددالي تكلفددددددة تنفيددددددأ الوحدددددددات السددددددكنية

(.2021-2014)بالمحاف ة خالل الفترة 

مليدددددددددددددددددددددددددددون

بطاقددددددددددددددددددددددددددة

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

مليدددددددددددددددددددار 

جنيدددددددددددددددددددد 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دةالبشريددددددددددددددددددددددددد

01



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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

.تحقي  ذلك



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

منشدددددددددددددددددددددددددددددددددأة92

صدددددددددددددددددددددددددددددددددددحية

عدددا المنشددلص الصددحية بمحافرددة الشددرقية

.2020بحلول عام 

500
تدددددا هنشدددددا اا بمحتلدددددي المراحددددد  التعليميدددددة 

–2014يونيدددددددو )بالمحافردددددددة تدددددددالل ال تدددددددرة 

(.2021يونيو 

4.5
هجمددالي عدددا المدددارس بالمحافرددة تددالل عددام 

2021/2020.

قصددددددددددددددددددددددددددددددًرا

19وبيًتدددددددددددددددددددددددددددددددددا
ة عدددا القصددور والبيددوص ال قافيددة فددي محافردد

.2020الشرقية عام 

ماليددددددددددددددددين510

جنيددددددددددددددددددددددد 

هجمدددددالي تال دددددة العدددددالل علددددد  ن قدددددة الدولدددددة 

.2020بالمحافرة تالل عام 

مليددددون38.2

جنيددددددددد 

منشلص ثقافيدة 3هجمال تال ة هنشاء وتطوير 

(.2021-2014)بالمحافرة تالل ال ترة 

مدرسددددددددددددددة 

جديدددددددددددددددددددة

آالف

مدرسددددددددة
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إن العنصددددر البشددددري رأس التنميددددة، وبالتددددالي فدددد

االاتمدددام بددددل والعمدددد  علدددد  رعايتددددل اددددو  ددددبي  

التقدم، ومدن اد ا المنطلدو أولدر مصدر ااتمام دا

دا، تدا بالغ ا للرعاية الصحية لل را، وفي ا ا الصد

يددة تن يدد  العديددد مددن المشددروعاص الحااددة بالرعا

ن الصحية في محافرة الشرقية وهنشاء عددا  مد

المستشددددد ياص الجديددددددة، فودددددل ا عدددددن تطدددددوير 

رقابدة مستش ياص قائمة، وذلك وفق ا لمعدايير ال

والجدددواة الحاادددة بالمنرومدددة الجديددددة، وعليدددل، 

هلدد  ارت دددددع عدددددددددا المنشدددددددددلص الصحيددددددة ب   ددر ة

منشددد ا عدددام 86مقارندددة بدددد2019منشددد ة عدددام 92

مركدز ا 92، وارت ع عددا مراكدز اإل دعاف هلد  2014

، كمدا ارت دع 2014مركز ا عدام 72، مقاب  2020عام 

أيو دددا عددددددددا  دددياراص اإل عدددددددداف لتصدددددددد  هلددددددد 

 ددددديارة موزعدددددة علددددد  جميدددددع مددددددن ومراكدددددز 161

.2014 يارة عام 145المحافرة في مقاب  

ويمادددن التطدددرب هلددد  بعدددب الجهدددوا المب ولدددة 

: لتطوير القطاع الصحي بالمحافرة كاآلتي

الرعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ية
"
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اقدة تا هنشاء وتجهيز مستش   حروب اهيا بط

 ددددددددرير ا، والدددد ي يعتبددددر افول مددددن نوعددددل فددددي 60

تحصدددل الحدددروب بمحافردددة الشدددرقية، ويحددددم 

ر محافردداص قددرب وو ددت الدددلتا، بتال ددة بلغدد

.مليون جنيل14.2

يباص تا االنتهاء من افعمال اإلنشدائية والتشدط

ي بمستشدد   الابددد والجهدداز الهوددمي بههيددا فدد

مليدددون جنيدددل  130، بتال دددة بلغدددر 2020ندددوفمبر 

لرعايددددددددة مر دددددددد  الابددددددددد والجهدددددددداز الهوددددددددمي 

أاوار 4بالمحافرة، وتتاون مدن اور أر دي وعددا 

علويدددة، تشددددم  أقسددددام ا ،بيددددة محتل ددددة، منهددددا

اال ددددددتقبال والطددددددوارخ، افقددددددعة، الحدددددددماص، "

الصددددديدلياص، عيددددداااص تارجيدددددة، معامددددد ، وحددددددة 

ناية المناظير، قسا القسطرة القلبية، وحدة الع

المركددددددددزة، وحدددددددددة العنايددددددددة الجراحيددددددددة، قسددددددددا 

هلد  العملياص، اإلفاقة، قسدا النسداء، باإل دافة

. القسددا اإلااري وا ددتراحاص اف،بدداء والتمددريب

.  رير ا41وتسع المستش   

 دددة هنشددداء مستشددد   ك دددر ادددقر المركدددزي بتال

ند  مليدون جنيدل، تودا مبنيدين، مب100بلغر نحو 

،وابددو، ومبندد  5رئدديم ماددون مددن اور أر ددي و

،وابدو، وبلغدر 3تدماص ماون من اور أر ي، و

%95نسدددبل تن يددد  افعمدددال اإلنشدددائية بهدددا نحدددو 

وجددددددار  ا ددددددتامال افعمددددددال الحااددددددة بالحمايددددددة 

. المدنية

االنتهاء مدن هنشداء مستشد   ،دوارخ فداقوس

مليددددون جنيددددل، قدددداملة 50بتال ددددة ماليددددة بلغددددر 

اإلنشدددداءاص والتجهيددددزاص مددددن معددددداص وأجهددددزة 

،بيددددة، وتوددددا عددددددا ا مددددن التحصصدددداص أبرزادددددا 

جراحددددداص المددددد  وافعصدددددار، وجراحددددداص الصددددددر 

.وافوعية الدموية

 در هنشاء مجمع ،بدي للتد مين الصدحي بمديندة ك

.مليون جنيل11.5اقددر بتال ة بلغر 

لغددر أعمددال تطددوير بمستشدد   افحددرار بتال ددة ب

.2021مليون جنيل عام 45.6
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صددي التحص ددنهوصهنشداء وتجهيددز مستشد   

ر، بتال دددة ماليددة بلغد2017مركز منيا القمح عدام 

  مليددددون جنيددددددل، وهنشددداء وتجهيدددز مبنددد  الالددد13

والتعقدددددديا المركدددددددزي، وافقدددددددعة بمستشددددددد   

مليدددون 2.8اإلبراايميدددة المركدددزي بتال ددددة بلغدددر 

.جنيل

زيو، رفع ك اءة وتطوير مستشد   حميداص الزقدا

–يدة التشطيباص الداتليدة والحارج)حيث تا عم  

منرومددددددة -التايي دددددداص-افعمددددددال الاهربائيددددددة 

جماليدة ، بتال ة ه(قباة الغازاص الطبية-الحريو 

.مليون جنيل14.8بلغر نحو 

راا، تدا في ادا االاتمام بالصدحة الن سدية ل فد

ة هنشدددداء وتجهيددددز مستشدددد   الصددددحة الن سددددي

بددددددددددددالعزازي بمركددددددددددددز أبددددددددددددو حمدددددددددددداا بطاقددددددددددددة

ل  ددرير ا، ويقدددم المستشدد   تدددماص العددال368

الن سددددي للمر دددد  مجان ددددا مددددن تددددالل قسددددمين 

عدالل للرجال والسيداص، باإل افة هل  قسدمين ل

 دددة اإلامددان، والت ايددد  بعددد التعدددافي، وذلددك بتال

.مليون جنيل65هجمالية بلغر نحو 

تدددددا هنشددددداء وتجهيدددددز مركدددددز أورام تدددددابع للقدددددواص 

ية، المسددلحة بمدينددة الزقددازيو بمحافرددة الشددرق

مليدددون 15بتال دددة ماليدددة بلغدددر 2017فدددي مدددايو 

جنيل، وفي ه،ار تلدك الجهدوا اددرص العديدد مدن

هدا، القراراص لتعزيز قطاع الصحة بالمحافردة من

2017لسددنة 2441ادددور قددرار رئدديم الددوزراء رقددا 

بتحصددددديل قطعدددددة أرم كائندددددة بزمدددددام ناحيدددددة 

-مركددددز ومدينددددة ايددددرر نجددددا -منشدددد ة اددددهبرة 

محافرددددة الشددددرقية، لصددددالح مديريددددة الشدددد ون 

ي الصددحية بالشددرقية، إلقامددة مركددز  سددي  كلددو

.عليها
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ز ولددا تتددواند الدولددة عددن تطددوير الوحددداص والمراكدد

ة الصددحية، حيددث قامددر بتطددوير الوحددداص الصددحي

: اصبمحافرة الشرقية، و من أبرز تلك المشروع

هنشددداء وتجهيدددز وحددددة ادددحية بقريدددة منشددد ة▪

.مليون جنيل2.5أبو افتور، بتال ة مدددالية 

ي هنشدداء وتجهيددز وحدددة اددحية بقريددة النجيحدد▪

.مليون جنيل2.5بتال ة مالية 

وحددداص لطددس اف ددرة بمدددن وقددرى 7هنشدداء ▪

ماليين جنيدل في 7.8المحافرة بتال دة بلغر 

.2017ايسمبر 

تطويددددددددددر وحدددددددددددددداص العنايدددددددددة المركدددددددزة فدددددي ▪

ماليددددين جنيددددل، 4.6مستشدددد ياص بتال ددددة 10

مليدددون 1.2وحددددددددة ادددحية بتال دددة 15تطدددوير 

وحدددددداص ادددددحية 10جنيدددددل، وأيو دددددا تجهدددددددددددديز 

.ألي جنيل600بتال ة مالية 

طدوير ونتيجة للجهوا المب ولة من قب  الدولة لت

قطدددداع الصددددحة بالمحافرددددة، فقددددد ارت ددددع عدددددا 

اففددددراا الدددد ين تددددا عالجهددددا علدددد  ن قددددة الدولددددة 

، بإجمددددالي 2020ألددددي حالددددة عددددام 219.2ليسددددج  

ماليددددين جنيددددل، مقابدددد 510ن قدددداص بلغددددر نحددددو 

، بإجمدالي ن قداص بلغدر 2014ألي حالة عام 89.1

.مليون جنيل164.4

89.1

219.2

2014 2020

عدد من تم عالجهم على نفقة الدولة

2020و2014خالل عامي 

(ألف حالة)

.وزارة الصحة والساان: المصدر
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هاارة اددحية ومركددز ،ددس 2أيو ددا تددا هنشدداء عدددا 

.مليون جنيل12أ رة بتال ة بلغر 

 ياص تددوفير ثالجدداص لح دد  الدددم ل الثددة مستشدد

.ألدددي جنيدل525بتال ة بلغر 

تدددددا هنشددددداء وتو دددددعة قاعددددداص بوحدددددداص الالددددد  

مستشددددد ياص بتال دددددة بلغدددددر3الصدددددناعي فدددددي 

.  مليون جنيل1.3

زقدازيو في السياب ذاتل، تدا افتتدام مستشد   ال

، تتاددون المستشدد  2021العسدداري فددي فبرايددر 

أاوار متادددررة بسدددعة 4مدددن بددددروم واور أر دددي و

ماليددين جنيددل، وتقددام علدد  510 ددرير بتال ددة 200

مدددددت  )مدددددات  4أفدنددددة، وتوددددا 5.6مسدددداحة 

مددت  الغسدي  -مدت  عيداااص تارجيدة -رئيم 

، (مدددددت  الطددددوارخ-الالددددوي والطددددس الطبيعددددي 

.وااالص اال تقبال والبهو الرئيم

فحرار هنشاء مبن  للمعج  الحطي بمستش   ا

.2021مليون جنيل عام 29.0بتال ة بلغر نحو 

جددددار  افتتددددام مستشدددد   العاقددددر مددددن رموددددان 

مبان  ويقع علد  مسداحة 3الجامعي الماون من 

ألددي متددر مربددع، والمستشدد   يشددم 22حددوالي 

جميدددع الحددددماص الطبيدددة مدددن معامددد ، ووحدددداص 

ل قعة، و رف هقامة للمر  ، و درف عمليداص، 

.مليون جنيل500بتال ة هنشائية تبلغ نحو 

3.6

4.1

2014 2020

عدد المستفيدين من التأمين الصحي 

2020و2014بالمحاف ة خالل عامي 

(مليون مواطن)

.وزارة الصحة والساان: المصدر
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ي ونتيجددة للمشددروعاص التددي قامددر بهددا الدولددة فدد

مجدددال الرعايدددة الصدددحية، فقدددد تمدددر زيدددااة عددددا 

آالف  درير فددي المنشددلص 7.5اف  در ة لتصدد  هلدد  

آالف  درير عددام 6.6مقارنددة بدد 2019الصدحية عدام 

2014  .

فدددي  دددياب متصددد ، ارت دددع عددددا مراكدددز الغسدددي  

مركدز ا 45الالوي المملوكة والمتعاقد عليها هل  

.2014مركز ا عام 20، مقارنة بد 2020عام 

6.6

7.5

2014 2019

ة بالمنشآت الصحية رن
 
عدد األس

2019و2014خالل عامي 

(ألف سرير)

.وزارة الصحة والساان: المصدر

20

45

2014 2020

اكز الغسيل الكلوي المملوكة  عدد مر

2020و2014والمتعاقد عليها خالل عامي 

(مركز)

.وزارة الصحة والساان: المصدر
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ام انطالق ا من هعالن السيد رئيم الجمهوريدة عد

ا ددية عام ددا للتعلدديا، باعتبددارا الركيددزة اف 2019

امي للنهوددة والتقدددم، ممددا ي كددد االاتمددام المتندد

مدددن الدولدددة بهددد ا الملدددي اال دددتراتيجي والعمددد 

 ، علد  االرتقداء والنهدوم بددل هلد  مسدتوى أفودد

عام ددا للتعلدديا بم ابددة2019كمددا يعددد هعددالن عددام 

تريطدددددة وا دددددحة وا دددددتراتيجية قددددداملة تودددددع 

التعلددددديا فدددددي ماانتدددددل فدددددي منرومدددددة النهودددددة 

الشدددددداملة التددددددي تشددددددهداا الددددددبالا فددددددي جميددددددع 

.المجاالص

في ا ا الصدا تا افتتام عددا مدن المددارس فدي

المحافرددة بهدددف التو ددع فددي هنشدداء مدددارس 

يددد  جديددددة، والقوددداء علددد  نردددام ال تدددرتين، وتقل

ن الا افددددة الطالبيددددة ااتدددد  ال صددددول، ولتحسددددي

مسددددتوى التعلدددديا المقدددددم للطددددالر، حيددددث تددددا 

مدر ددددة جديدددددة بتال ددددة تبلددددغ نحددددو162هنشدددداء 

: مليار جنيل، والتي منها1.1

، مدر دددتا الشدددهيد عبدددد القددداار ر دددا هبدددراايا▪

بيددد والنددور للتعلدديا اف ا ددي، ومدر ددة أبددو ع

، ومدر ة الجالء للتعليااإلعدااية المشتركة

ة، اف ا ددي، ومدر ددة اهيددا ال انويددة التجاريدد

. ومدر ة تالد ابن الوليد االبتدائية

مدددددارس يابانيددددة 3كمددددا تددددا هنشدددددداء وتجهددددديز ▪

ة فصددددل ا ارا ددددديفا، بتال ددددة ماليددددد66بإجمددددالي 

، 2017مليددددون جنيددددل فددددي ايسددددمبر 66بلغددددر 

ر ومنهددا المدر ددة المصددرية اليابانيددة بالعاقدد

9.2، وتبلددغ مسدداحة المدر ددة 2مددن رموددان 

فصدل ا ارا ديفا،22آالف متر مربع وتتادون مدن 

ومبنددددددد  رئددددددديم واحدددددددد يشدددددددم  ال صدددددددول 

الدرا دددية، وال را ددداص التعليميدددة، والمعامددد 

تدددا الدرا دددية، والمبددداني اإلااريدددة، والماتبدددة، و

.2018تن ي اا في  بتمبر 

مدر دة179تا عم  هحدالل جزئدي وكلدي لعددا ▪

مليددون جنيددل، كمددا تمددر 718.6بتال ددة بلغددر 

مدر دددددة بتال دددددة  41تعليدددددة وتو دددددعة عددددددا 

.مليون جنيل120.4هجمالية بلغر 

التعلةةةةةةةةةةةةةةيم األ ا ةةةةةةةةةةةةةةي

والفةةةةةةةةنةةةةةةةي

"
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ا ددية ويُعدددا االاتمددام بددالتعليا ال ددانوي ركيددزة أ 

ومحوريدددددددددة فدددددددددي تطدددددددددت التنميدددددددددة البشدددددددددرية 

1605بالمحافرة، فوفق ا لقرار رئيم الوزراء رقا 

فقددددد تددددا تحصدددديل قطعددددة أرم 2017لسددددنة 

-مركددددز منيددددا القمددددح -بزمددددام ناحيددددة بنددددي اددددالل 

نيدة محافرة الشرقية، بالمجان لصدالح ايئدة افب

. هدداالتعليميددة  إلقامددة مدر ددة تعلدديا ثددانوي علي

ركة، وتدددا هنشددداء مدر دددة تلباندددة ال انويدددة المشدددت

ومدر دددة الشدددهيد محمدددد  دددامي عبدددد الحميدددد 

.ال انوية

شداء في ه،ار  ااتمام الدولة بتعليا اإلناث، تا هن

التددددي مدر ددددة القددددرين ال انويددددة بندددداص بالشددددرقية

تهددددددف هلدددددد  تقليدددددد  الا افددددددة الطالبيددددددة ااتدددددد  

ال صددددددول المدر ددددددية، وتقددددددام المدر ددددددة علدددددد  

آالف متدددددددر مربدددددددع، وتتادددددددون مدددددددن8.7مسددددددداحة 

ل دة فصل ا ارا يفا، وذلك بتا15،وابو، وتوا 5

.2018ماليين جنيل في فبراير 3.6قدراا 

ونتيجدددة لتلدددك الجهدددوا فقدددد بلدددغ عددددا المددددارس

بددددددددددددالتعليا قبدددددددددددد  الجددددددددددددامعي بالمحافرددددددددددددة 

، مقابددد  نحدددو 2021/2020آالف مدر دددة عدددام 4.5

.2014/2013آالف مدر ة عام 4

4.0

4.5

2014/2013 2021/2020

تطور عدد المدارس بالمحاف ة خالل 

( *  2021/2020–2014/2013)عامي 

(ألف مدرسة)

.ال نيوالتعلياوزارة التربية والتعليا : المصدر
.البياناص ال تشم  التعليا افزاري* 
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وب يُعدددا التعلدديا الجددامعي نقطددة االنطددالب لسدد

العمددددد ، فقدددددد قدددددهد قطددددداع التعلددددديا العدددددالي 

والبحددددددث العلمددددددي تددددددالل السددددددنواص الما ددددددية 

هنجدددازاص متنوعدددة فدددي عددددا مدددن المجددداالص التدددي 

لدديا حققددر نتددائم متميددزة لتطددوير منرومددة التع

العدددددددددالي، واالرتقددددددددداء بالمسدددددددددتوى افكددددددددداايمي 

.للجامعاص والمعااد البح ية المصرية

وتُعدددددا جامعددددة الزقددددازيو اددددي هحدددددى الجامعدددداص 

نس مدع المصرية التي أنشئر لتسااا جنب ا هل  ج

الجامعدددداص افتددددرى فددددي نهوددددة مصددددر ورفعددددة 

قدد نها، وتعتبددر  ددابع جامعددة مصددرية مددن حيددث

تددداري  هنشدددائها، وقدددد تطدددر الجامعدددة تطدددواص 

وا ددددعة فددددي جميددددع المجدددداالص مواكبددددة بدددد لك 

العصددددر الحددددديث، وقددددد تمددددر اإلقددددااة بتطددددوير 

الجامعدددة، حيدددث أظهدددر تصدددنيي تدددايمز لتصدددنيي

، 2022جامعدداص اول االقتصدداااص الناقددئة لعددام 

  تصددنيي جامعددة الزقددازيو  ددمن قددريحة أفودد

جامعددة فددي 1600جامعددة عالميفددا مددن 801-1000

.اولة تا تصني ها99

التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

والب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

"
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حدة في ا ا الصدا، فقد تا هنشاء كلية ،دس وجرا

ال ددا واف ددنان بجامعددة الزقددازيو، وذلددك بغددرم

التو ددددددع فددددددي هتاحددددددة فددددددر  التعلدددددديا العددددددالي 

بالجامعدداص الحاوميددة، مددن تددالل هنشدداء كليدداص

ومعااددد عليددا جديدددة تحتددال هليهددا  ددوب العمدد  

.المحلية وافجنبية

كمددددا تددددا هنشدددداء كليددددة علددددوم ال ددددروة السددددماية 

لد  بجامعة الزقازيو، والتي تشم  الدرا ة بها ع

ثالثدددة بدددرامم متحصصدددة ادددي اال دددتزراع المدددائي

صدددنيع والمصدددايد، والبيئدددة المائيدددة، وتانولوجيدددا ت

اف ددددماه  بهدددددف التو ددددع فددددي هتاحددددة فددددر  

ل التعلدديا العددالي بالجامعدداص الحاوميددة مددن تددال

ا هنشدداء كليدداص ومعااددد عليددا جديدددة تحتددال هليهدد

 ددددددوب العمدددددد  المحليددددددة وافجنبيددددددة والتنميددددددة 

.الو،نية

ة ا ا، وقد بلغ عدا الالياص بالجامعداص الحاوميد

، 2020/2019كليدددة عدددام 21والحاادددة بالمحافردددة 

.2014/2013كلية عام 17مقاب  

17

21

2014 2021

عدد الكليات بالجامعات الحكومية 

والخاصة بالمحاف ة خالل عامي 

(2014/2013–2020/2019  * )

(كلية)

.وزارة التعليا العالي والبحث العلمي: المصدر
.البياناص ال تشم  جامعة افزار* 
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تُعددددددا مصدددددر منبدددددع ال ندددددون وال قافدددددة علددددد  مدددددر 

العصدددددور، وتزتدددددر محافردددددة الشدددددرقية بتراثهدددددا 

...  يال قافي المتنوع ما بين تراث مدااي و يدر مداا

وقد حافرر المحافرة عل  اوراا بنشدر الدوعي

ال قدددددددافي لجمدددددددااير المحافردددددددة عدددددددن ،ريدددددددو 

راص النددواص والمحا دد)أنشدطتها ال قافيدة م دد  

الندددددوااي –المسدددددابقاص –المددددد تمراص افابيدددددة –

، وهقامددددة الندددددواص (أنديددددة المواددددوبين-افابيددددة 

ي والمحا دددراص ال قافيددددة، وافابيددددة، والدينيددددة فدددد

يددة جميددع المجدداالص والمنا ددباص القوميددة، والدين

بمو دددوعاص تعدددالم قودددايا الجمدددااير أو إلحيددداء 

.التاري  والتراث

ي في ه،ار حر  الدولدة علد  هحيداء التدراث ال قداف

ا في المحافرة، فقد ادر قرار رئيم الوزراء رقد

بتحصدددددددديل قطعددددددددة أرم : 2017لسددددددددنة 1240

متددددددر ا مربع ددددددا تلددددددي السدددددداحة 197.6بمسدددددداحة 

ية، مركددز ك ددر اددقر بمحافرددة الشددرق-الشددعبية 

مدددة لصددالح الهيئدددة العامددة لقصدددور ال قافددة  إلقا

.بير ثقافة عليها

الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
"
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وفدددي اددد ا اإل،دددار فقدددد تدددا تطدددوير عددددة قصدددور 

:وبيوص لل قافة المزواة بحا س آلي، أامها

، 2014مشددروع تطددوير قصددر ثقافددة بلبدديم عددام 

ة ألدي متدر مربدع، وبتال د1.5ال ي بلغر مساحتل 

ور مليون جنيل، وال ي يُعدا من أاا قصد14بلغر 

ال قافددددة فددددي محافرددددة الشددددرقية، ويتاددددون مددددن

ة، ،دددابقين، ويودددا ماتبدددة أ، دددال، وماتبدددة عامددد

ة ونددددااي تانولوجيددددا، باإل ددددافة هلدددد  نددددااي للمددددرأ

كمدددددا يودددددا مسدددددرح ا يتسدددددع . وقاعدددددة أنشدددددطة

.مشااد ا250لنحو 

يددتا تن يدد  العديددد مددن المدد تمراص والمهرجاندداص

ي افابيددة الابددرى فددي المحافرددة عددن ،ريددو نددواا

ندددااي أار قصدددر : أنديدددة، ومنهدددا5افار وعددددااا 

ثقافددددة الزقددددازيو، نددددااي أار قصددددر ثقافددددة منيددددا 

.    القمح، نااي أار قصر ثقافة ايرر نجا

تطدددوير قصدددر ثقافدددة ايدددرر نجدددا بالشدددرقية عدددام

، والددد ي يتادددون مدددن ماتبدددة عامدددة، وماتبدددة2019

الط دددددد ، ونددددددااي تانولوجيددددددا، و رفددددددة متعددددددداة 

مشدددااد، 200افنشدددطة ومسدددرم يتسدددع لنحدددو 

مليون جنيل، عل  مساحة 1.7بتال ة مالية بلغر 

.متر مربع600

العامدة في  ياب متص ، تا افتتام ماتبة مصدر

، وتبلدددددغ 2020بالمحافردددددة فدددددي عدددددام ب ددددداقوس

ويودا . متر ا650المساحة اإلجمالية للمبن  نحو 

ة ثالثدددة أاوار والددددور افر دددي، كمدددا بلغدددر التال ددد

.مليون جنيل22.5اإلجمالية للمشروع نحو 

ة كمددا تمددر هقامددة ح دد  تتددام افنشددطة الصددي ي

عدام بماتبة مصدر العامدة بمديندة الزقدازيو عدن ال

امة ، حيث تُعدا ماتبة مصر الع2021/2020المالي 

 ابددة أااة ثقافيددة ي حددر بهددا أبندداء المدينددة واددي بم

في حا نة الكتشاف الموااس الجديدة والشابة

.محتلي العلوم، وال نون، وال قافة، وافار

كمدددا تودددا المحافردددة العديدددد مدددن ال دددرب التدددي 

: ربتحمدد  التددراث العربددي افاددي ، فمددن تلددك ال دد

فرقدددددددة الشدددددددرقية لل ندددددددون الشدددددددعبية، فرقدددددددة )

الشدددرقية لددددعالص الشددددعبية، فرقددددة محمددددد عبددددد 

(.و يراا–الواار للمو يق  العربية 
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، "المدددرأة المصدددرية"عدددام 2017انطالق دددا مدددن عدددام 

ية اال ددتراتيج"اعتمددد السدديد رئدديم الجمهوريددة 

فدي عدام " 2030الو،نية لتماين المرأة المصدرية 

ولدددة ، والتدددي تُعددددا بم ابدددة تريطدددة ،ريدددو للد2017

المصدددددرية لتن يددددد  جميدددددع البدددددرامم وافنشدددددطة 

زيدز الحااة بتماين المرأة من أج  النهوم وتع

.اور المرأة في المجتمع

مددددددن افاددددداف الرئيسددددددة للحطددددددة االقتصددددااية 

واالجتماعيددددة للدولدددددددة اددددددو النهدددددددوم بدددددددالمرأة 

لرجددال المصددرية، وتودييو ال جدوة النوعيدة بددين ا

والنسداء فدي جميع المجاالص، وذلدك عددن ،ريددو

تقداء اال تمرار فدي أن ياون لها ماانددة بارزة  لالر

:يبو عها االجتماعي، وفي ا ا السياب تا اآلت

افتتدددددام وحددددددة منااودددددة العندددددي  دددددد المدددددرأة 

، حيددددددث قددددددام 2019بمحافرددددددة الشددددددرقية عددددددام 

ة المجلم القومي للمرأة بافتتام وحددة منااود

العندددي  ددددد المددددرأة بالمحافرددددة علدددد  اددددام  

المددد تمر السدددنوي افول لمنااودددة العندددي  دددد

نحدو آفداب .. المدرأة المصدرية"المرأة تحدر عندوان 

والددددد ي نرمتدددددل جامعدددددة الزقدددددازيو " المسدددددتقب 

.2019عام 

وتنداق  الوحدددة اددور العديددد مدن التشددريعاص

التدددي تغلددد  جدددرائا العندددي  دددد المدددرأة كجريمدددة 

التحددددرخ، وتتددددان اإلندددداث، وحرمددددان المددددرأة مددددن 

الميدددراث، حيدددث هن ال قافدددة المجتمعيدددة مازالدددر 

تم ددددد  تحددددددي ا كبيدددددر ا نحدددددو تمادددددين المدددددرأة فدددددي

.المجتمع

ا وفددي  ددوء ذلددك تلعددس المحافرددة اور ا توعوي ددد

د من تالل توعية الطدالر الد كور واإلنداث علد  حد

 ددواء  حتدد  تددتا نقدد  المعددارف مددن تاللهددا هلدد 

أ دددراا ومجدددتمعها المحددديت، يددد تي ذلدددك فدددي 

ية  ددوء  اعددا القيددااة السيا ددية للمددرأة المصددر

ي فددي جميددع المجدداالص واالاتمددام بالدددور التنددوير

.للجامعة لرفع الوعي بقوايا المرأة

تمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرأ 
"
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ادين كما تدولي الدولدة ااتمام دا تاا دا بحمايدة وتم

يا المرأة فدي محافردة الشدرقية، وعليدل، تدا تنرد

، "احميها مدن الحتدان"حملة ،رب افبوار بعنوان 

ة التي أ،لقها المجلم القومي للمدرأة بمحافرد

، وذلدك 2021مايو 31-29الشرقية في ال ترة من 

  فددي ه،ددار أنشددطة اللجنددة الو،نيددة للقودداء علدد

ز تتان اإلناث، وقدد ا دتهدفر الحملدة قدرى مراكد

جددددر، الحسددددينية، اإلبراايميددددة، بلبدددديم، اددددان الح

آالف 10.1آالف زيدددددارة و5.6وفددددداقوس بإجمدددددالي 

.آالف ،  8آالف رج  و6 يدة و

حيددث قددام أعودداء ورائددداص المجلددم، باإل ددافة 

الص هل  الواعراص والراابداص بنشدر الدوع  بتعددي

تدان قانون العقوباص الجديد فيما يحل تجدريا ت

د اإلندداث والدد ي ادددر مدد تر ا  حيددث توددمن تشدددي

العقوبددداص، وتو ددديع مجدددال التجدددريا المتعلقدددة

.بجريمة الحتان

كمددا تسددتهدف الحملددة نشددر الددوعي فيمددا يحددل

ع لا  تجريا تتان اإلناث وأاميتل في تحقيو الرا

.من تُسوال لل ن سل ممار ة ا ا  الجريمة

منددددتم –قريدددة واحددددة "كمدددا تدددا ه،دددالب مشدددروع 

يددة ، حيددث تددا تطددوير اددناعة ورب البددراي بقر"واحددد

بمحافردددة الشدددرقية، والددد ي يهددددف القرامدددو 

هلددددددد  تح يدددددددز المدددددددرأة علددددددد  مزاولدددددددة النشدددددددا  

االقتصددددااي، وهتاحددددة فددددر  التشددددغي  لهددددا فددددي 

اددناعة البددراي، وذلددك فددي ه،ددار جهددوا المجلددم 

القدددددددومي للمدددددددرأة لتمادددددددين المدددددددرأة اقتصددددددداايفا، 

ة بالتعدداون مددع الصددندوب االجتمدداعي بالمحافردد

ين وايئددة افمددا المتحدددة للمسدداواة بددين الجنسدد

يدددةوتمادددين المدددرأة، حيدددث تدددا تن يددد  اوراص تدريب

 ددديدة مدددن القريدددة ليادددون المشدددروع 100لنحدددو 

.النواة لتشغي   يداص القرية ب كملها

نسدددددبة اإلنددددداث المتددددددرباص بمراكدددددز
التدددددددددريس المهنددددددددي تددددددددالل عددددددددام 

2021/2020.

85.4%



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
دددةاالقتصاديددددددددددددد

02



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

م ورخاء كل ربوع مصرر ال سيما في المحاف ات التي لدم تحدَ  بنصدي بها العدادل تسهم في تقدم

.من التنمية على مر العقود السابقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

موقًعددددددددددددددددا 

120أثريًددددددددددددددددددددددددا
هجمدددالي عددددا المنشدددلص الصدددناعية المسدددجلة

.2020بالمحافرة عام 

5.6

150
هجمددددددددالي التادددددددداليي اال ددددددددت مارية لسددددددددوب 

الصالحية الدولي بالمحافرة

6.4
ة حجا اال ت ماراص العامة الموجهدة للشدرقي

.2021/2020حت  

.عدددا المواقددع افثريددة فددي محافرددة الشددرقية

6
ارية هجمالي عدا المنا،و الصدناعية واال دت م

ألددددي فدددددان عددددام 17.1بالمحافرددددة بمسدددداحة 

2020.

مندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداط 

مليددددددددددددارات 

183.4جنيددددددددددددددددددددددد 
هجمددددددالي اإلنتددددددال السددددددماي فددددددي محافرددددددة 

.2019الشرقية عام 

ألدددددف

طدددددن

مليدددددددددددددددددون

جنيدددددددددددددددددددددد 

آالف

منشدددددددددددددددأة
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تحردد  محافرددة الشددرقية بإمااندداص ومقومدداص

تل ة، كبيرة وواعدة لال ت مار في المجاالص المح

قدع اناعية كانر أو زراعية، ا ا باإل افة هل  مو

  المحافرددة الجغرافددي واال ددتراتيجي، والمتم دد

فددي قربهددا مددن محددور قندداة السددويم التنمددوي، 

حيدددث هنهدددا تعتبدددر الرهيدددر الزراعدددي لمددددن قندددداة 

السدويم، كد لك موقددع المحافردة بدالقرر مددن

هقلدديا القدداارة الابددرى، افمددر الدد ي يجعدد  منهددا 

.بيئة ا ت مارية جاذبة

ة وهيمان دددددا بددددددور اال دددددت مار فدددددي تحقيدددددو التنميددددد

والرتدداء علدد  أرم مصددر، تبدد ل المحافرددة جهددد ا 

كبيددددر ا لمواكبددددة  يا ددددة الدولددددة فددددي مواجهددددة 

وى التحدددددياص االقتصددددااية، وبالتددددالي رفددددع مسددددت

المعيشدددددددة لل دددددددرا، وهيجددددددداا فدددددددر  لشدددددددبار 

.الحريجين

اتصدددال ا، تودددا المحافردددة العديدددد مدددن المواقدددع

:منهال نشطة اال ت مارية والصناعية، والتي

.منطقة بلبيم الصناعية▪

الزوامددددددددد المنطقدددددددددة الصدددددددددناعية بمديندددددددددة ▪

.الصناعية

المنطقدددددددة الصدددددددناعية بمديندددددددة الصدددددددالحية ▪

.الجديدة

.الصناعيةبيراميدزقركة ▪

.التجمعاص اال ت مارية مصر▪

صدناعي اوركيد الاويتية المصرية لال دت مار ال▪

(.تحر اإلنشاء)والعقاري 

الدة كما تتوافر بالمحافرة القدوى العاملدة الم 

المدربدددة، حيدددث يبلدددغ عددددا السددداان بالمحافردددة

مدددن هجمدددالي تعدددداا السددداان فدددي % 7أك دددر مدددن )

ي ، باإل افة هل  موقع المحافرة الجغراف(مصر

ر واال دددتراتيجي، والمتم ددد  فدددي قربهدددا مدددن محدددو

رهير قناة السويم التنموي، حيث هنها تعتبر ال

الزراعددددي لمدددددن قندددداة السددددويم، كدددد لك موقددددع 

، المحافردددة بدددالقرر مدددن هقلددديا القددداارة الابدددرى

.ةافمر ال ي يجع  منها بيئة ا ت مارية جاذب

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار
"
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ة، مددن أبددرز المشددروعاص اال ددت مارية بالمحافردد

افتتددددددددام  ددددددددوب الصددددددددالحية الدددددددددولي لتجددددددددارة 

: ديدةالحوراواص وال اكهة بمدينة الصالحية الج

ألددي متددر مربددع 41وذلددك علدد  مسدداحة تبلددغ نحددو 

أفدندددة، فدددي موقدددع ا دددتراتيجي لملتقددد 10نحدددو 

الطرب بدين أادا محافرداص مصدر، وبا دت ماراص

مليددون جنيددل، وتوددا السددوب كبددرى150تتحطدد  

دريس الشركاص العالمية والمحلية، بجانس مركز تد

.ةاولي عل  أحدث التقنياص الزراعية والحيواني

" نأمدددازو"افتتدددام المنطقدددة اللوجسدددتية لشدددركة 

ي والتد: بالعاقر من رمودان بمحافردة الشدرقية

ألددي متددر مربددع، وتسددت مر 28تقددع علدد  مسدداحة 

آالف 3أك ددر مددن مليددار جنيددل، وتددوفر مددا يزيددد علدد  

محطة توادي  علد  15وظي ة، وتمتلك أك ر من 

مستوى الجمهورية،

مارية كما تتميز محافردة الشدرقية بحدوافز ا دت 

ي الدد " ر"كبيددرة، حيددث تُعدددا مددن منددا،و القطدداع 

مددن قددانون 11يسددتحو الحددافز الددوارا فددي المددااة 

، حيددث يددتا تصددا 2017لسددنة 72اال ددت مار رقددا 

ص مددددن التادددداليي اال ددددت مارية للمشددددروعا% 30

.المقامة بها

وعليددددل، فقددددد بلددددغ حجددددا اال ددددت ماراص العامددددة 

ملياراص جنيل تالل 6.4الموجهة للمحافرة نحو 

.2021/2020العام المالي 

جديددة تتام ا، ارت ع عدا الشركاص اال دت مارية ال

التدددي تددددا ت  يسهدددددا بالمحافرددددة، حيدددث بلغددددر

، فددي مقابدد  2020قددركة جديدددة تددالل عددام 1418

، بنسدبة زيدااة 2014قركة جديددة فقدت عدام 383

، ليصدددددد  بدددددد لك هجمددددددالي عدددددددا %270تحطددددددر 

هلدد  الشددركاص اال ددت مارية القائمددة بالمحافرددة

ألددي قددركة موزعددة علدد  القطاعدداص الحدميددة، 14

لددك اإلنشددائية، الصددناعية، السددياحية، و يراددا، وذ

بدددرأس مدددددددددال مُصدددددددددددر قددددددددرا 2020حتددد  عدددددددام 

آالف قددددركة 6.2مليددددار جنيددددل، فددددي مقابدددد  66.2

برأس مدال مُصددر بلدغ نحدو 2014قائمة حت  عام 

مليددددار جنيددددل، بنسددددبة زيددددااة فددددي رأس المددددال 41

%.61.5المُصدر تُقدر  بنحو 
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فدي يُعدا قطاع الصناعة مدن القطاعداص الرئيسدة

 قددري التنميددة االقتصددااية، بدد  ويعتبددر العمددوا ال

تنميدة للنمو االقتصااي، ل ا لا تحلو منل أجندة ال

ا المستدامة افمميدة، كمدا توااد  الدولدة اعمهد

ا للصددناعة، وذلددك مددن تددالل تشددجيعها وتمويلهدد

للمشددددددددروعاص الصددددددددغيرة والمتو ددددددددطة بدددددددد  

ومتناايددددددة الصددددددغر أيو ددددددا، لمددددددا تسددددددها تلددددددك 

، المشددروعاص فددي تحقيددو العديددد مددن اإليجابيدداص

س منها توفير فر  العمد  للشدبار وزيدااة نسد

ة التشددغي ، فوددل ا عددن اعددا الصددناعاص المحليددد

.والتي تقل  من حجا الوارااص

د وفي ا ا اإل،ار، تبد ل محافردة الشدرقية المزيد

ز مدددن الجهدددوا لتنميدددة الصدددناعة، حيدددث هنهدددا تتميددد

م بددامتاله منددا،و اددناعية م دد  منطقددة بلبددي

ر والتددددي تقددددع بطريددددو بلبدددديم العاقددددالصناعية،

2000لسددنة 2110وادددر لهددا قددرار رئدديم الددوزراء 

فدان ا ثا اددر قدرار رئديم72باعتماااا بمساحة 

بإ ددافة مسدداحاص 2001لسددنة 884الددوزراء رقددا 

فددددان ا، ثدددددا تو دددددددع بمساحدددددددة 198أتدددرى لهددددددددا 

2017لسدنة 173فدان ا مرة أتدرى بدالقرار رقدا 19.6

فدددددددددان ا 289.6لتصددددددددبح المسدددددددداحة اإلجماليددددددددة 

.محصصة للمنطقة

حدددددو تبلدددددغ التاددددداليي اال دددددت مارية بالمنطقدددددة ن

مليدددون جنيدددل، ويبلدددغ هجمدددالي عددددا العمالدددة 700

آالف عامدد ، وتتميددز المنطقددة بوجددوا 10الحاليددة 

-الورقيددددة-الغ ائيددددة )افنشدددطة المحتل ددددة بهددددا 

(.اءمواا البن–الاهربية –المعدنية -الهند ية 

بسددددددددداتين )بالزوامددددددددد المنطقدددددددددة الصدددددددددناعية 

، ادددددددددر قددددددددرار السدددددددديد رئدددددددديم (اإل ددددددددماعيلية

بشددد ن هعدددااة 2017لسدددنة 494الجمهوريدددة رقدددا 

ألدددي فددددان مدددن أرا ددددي 1.5تحصددديل مسددداحة 

ي الدولة المملوكة ملاية تاادة  ال دتحدامها فد

هقامة منطقدة ادناعية، ويقدام بهدا مدا يقدرر مدن 

مصدددنع مدددا بدددين مصدددانع مُنتجدددة، ومحدددازن، 1000

تجددددددداوز وتحددر اإلنشدداء، بتااليدددددددي ا ت مددددددددارية ت

.مليار جنيل2

التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية 

والتجةةةةةةةةةةةار 

"
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أاددددددا افنشددددددطة القائمددددددة  بالمنطقددددددة   تتميددددددز 

المنطقدددة بوجدددوا افنشدددطة المحتل دددة مدددا بدددين

الصددددددناعاص ال قيلددددددة و يراددددددا مددددددن الصددددددناعاص 

-الورقيدددددددة -الغ ائيدددددددة )وافنشدددددددطة الماملدددددددة 

(.اءمواا البن–الاهربية –المعدنية -الهند ية 

ين وتتميدددز المحافردددة بوجدددوا مددددينتين ادددناعيت

،  "مديندددة العاقدددر مدددن رمودددان"متاددداملتين امدددا 

وتتبدددع ايئدددة المجتمعددداص العمرانيدددة وتعدددد مدددن 

مديندددددددة "كبدددددددرى المددددددددن الصدددددددناعية الجديددددددددة و

يدددة وتبلدددع المسددداحة اإلجمال" الصدددالحية الجديددددة

ألدددي فددددان، تدددا 1.6والاتلدددة العمرانيدددة للمديندددة 

همة تن ي  العديد من المشروعاص الصناعية الم

يددة بهمددا ا ددتامال ا لجهددوا المحافرددة فددي التنم

:الصناعية، من أاا تلك المشروعاص

د مجمع للصدناعاص الصدغيرة والمتو دطة  فقد

بمدينددة العاقددر مددن 2018تددا هنشددا ا فددي يونيددو 

رموددددددان، ويُعدددددددا المشددددددروع واحددددددد ا مددددددن أكبددددددر 

المجمعددددددداص الصدددددددناعية  حيدددددددث يتادددددددون مدددددددن 

ورقددة اددناعية بإجمددالي مسدداحة تصدد  هلدد 384

.ألي متر مربع454نحو 

ة ونتيجددة لدد لك، فقددد زاا عدددا المنددا،و الصددناعي

منددددددا،و اددددددناعية وا ددددددت مارية6ليصدددددد  هلدددددد  

.ألي فدان17.1، بإجمالي مساحة 2020عام 

: كمدددا تدددا هنشددداء العديدددد مدددن المصدددانع، أامهدددا

ة مصدددنع الندددوران بمديندددة الصدددالحية بالمحافرددد

ملياراص جنيل 6، بتال ة 2017المن   في ايسمبر 

ي للمرحلددددة افولدددد ، ويُعدددددا أكبددددر مصددددنع  ددددار فدددد

مددددن حجددددا % 25الشددددرب افو ددددت  حيددددث يددددوفر 

. ا تهاله المصريين من السار

اعة نتيجددة لجهددوا الدولددة للنهددوم بقطدداع الصددن

فددددي مصددددر، بلددددغ عدددددا المصددددانع المنتجددددة تحددددر 

، بلدغ 2019آالف مصنع حتد  عدام 3.7اإلنشاء هل  

ردة عدا المنشدلص الصدناعية المُسدجلة بالمحاف

342.5، بعدددا عمالددة 2020آالف منشدد ة عددام 5.6

.ألي عام  في العام ن سل



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الشرقية  | 33

ر ارتبطددر مصددر وحوددارتها بالزراعددة، حيددث ا ددتم

النشدددددددا  الزراعدددددددي يشدددددددا  ركيدددددددزة الحودددددددارة، 

رة واالقتصاا عبر العصور التاريحية، وتعد محاف

الشددددرقية اددددي هحدددددى المحافردددداص الرائدددددة فددددي 

لد  مجال اإلنتال الزراعي، وي تي النشا  الزراعدي ع

رأس افنشدددددطة االقتصدددددااية فدددددي المحافردددددة، 

وتسدددع  المحافردددة اائم دددا لدعمدددل، وتنشددديطل 

افر مسددتغلة المقومدداص التددي تتمتددع بهددا مددن تددو

ة أرا ي االحة للزراعة، واقدتهاراا بد نواع معيند

.  من الزراعاص والمحااي 

يددة وتُعدددا محافرددة الشددرقية ثدداني محافرددة زراع

ة، عل  مستوى الجمهوريدة بعدد محافردة البحيدر

وتبلددددددغ مسدددددداحة افرا ددددددي الجديدددددددة المزروعددددددة 

ألددددي فدددددان تددددالل عددددام 189.9بالمحافرددددة نحددددو 

، وتشدددددددتهر محافردددددددة الشدددددددرقية بوجدددددددوا 2020

ا دي مقوماص زراعية وحيوانية تتم   في توافر أر

ية، اددالحة للزراعددة بمنددا،و الصددالحية والحسددين

مح الق–القطن )وتوافر المحااي  الزراعية م   

، وتشددددتهر(افرز–السمسددددا –ال ددددول البلدددددي –

المحافردددددددة باإلنتددددددددال الدددددددوفير مددددددددن ال اكهددددددددة 

يددة والحوددراواص، وتربيددة الماقددية، واف نددام، وترب

زراعداص الحيول العربيدة افاديلة، وتشدتهر أيو دا ب

حاص الورب البراي، باإل افة هلد  انتشدار المسدط

. المائية م   الترع والمصارف

-:هداوا ا المقوماص تعطي فرا ا لال دت مار من

مشروعاص ا تصالم افرا ي، ومشروعاص  زل

ة ونسديم قائمددة علدد  زراعدة القطددن، ومددزارع لتربيدد

وتسددمين الماقددية، ومشددروعاص هنتددال افعددالف

ال ب نواعها، ومشروعاص اال دتزراع السدماي، هنتد

زيددددوص عطريددددة مددددن زراعدددداص النباتدددداص العطريددددة 

.والطبية

ص كمددا تتمتددع محافرددة الشددرقية بوجددوا مسدداحا

روعاص كبيرة من البره، والتدي تصدلح لتن يد  مشد

يددة، المزارع السماية في منا،و الصالحية الجد

و ددده  الحسدددينية، وأبدددو حمددداا، وادددان الحجدددر، 

.ومنطقة بحر البقر

الزراعةةةةةةةةةةةةةة وا تصةةةةةةةةةةةةة   

األراضةةةةةةةي

"
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وتم ددددد  الزراعدددددة مصددددددر اتددددد  لمعردددددا اف دددددر 

اص بالمحافرددة، كمددا تددرتبت بالعديددد مددن القطاعدد

ي وافنشطة الحدمية افترى، افمدر الد ي يسدتدع

الحاجددة هلدد  البحددث عددن فددر  تعزيددز القطدداع مددن 

واقددددع التجددددارر التنمويددددة المتميددددزة، وقددددد بلددددغ 

لي نصيس قطاع الزراعة من الناتم المحلي اإلجمدا

، 2021/2020عدام % 32.8لمحافرة الشرقية نحدو 

بينمددددا بلغددددر المسدددداحة المزروعددددة بالمحافرددددة

.2020ألي فدان عام 889.8

مزرعة العاقر من رموان للزراعاص المحمية، تا

، وتقع المزرعدة قدمال 2019تن ي  المشروع عام 

آالف 4.1مدينة العاقر من رموان عل  مسداحة 

فدددان زراعدداص م توحددة 200فدددان، وأ دديي هليهددا 

فقددددجار المددددانجو، ويتوددددمن المشددددروع محطددددة 

اليس لل ددرز والتعبئددة، تددا تصددميمها ب حدددث اف دد

. التانولوجية وبمعايير الجواة العالمية

عيدة ويبلغ نصيس ال را من مسداحة افرا دي الزرا

أفددراا لادد  9-8)2020بمحافرددة الشددرقية عددام 

، وا ا يجع  المحافردة مدن المحافرداص (فدان

ى الزراعيدة افولد ، والتدي تحددم المحافرداص افتددر

ة بالمسددداحاص المزروعدددة، ويعتبدددر مركدددز الحسددديني

ومركددز أوالا اددقر مددن المراكددز الزراعيددة التددي بهددا

را مدن أرام  زراعية كبيرة، حيث يتراوم نصيس ال د

.فدان ا15.2افرا ي الزراعية 

وجددددار  هنشدددداء مجمددددع الحدددددماص الزراعيددددة بقريددددة 

رية، الباارقددددة التابعددددة للوحدددددة المحليددددة بالناادددد

متددر ا، ويوددا جمعيددة 450والمُقددام علدد  مسدداحة 

ن زراعية، وماتس هرقاا زراعدي، ومركدز تجميدع ألبدا

وذلددددك لالرتقدددداء بمسددددتوى الحدددددماص المقدمددددة 

رى للمدددزارعين بالوحددددة المحليدددة بالناادددرية والقددد

.التابعة لها

اه، وتشددهد المحافرددة تحسددن ا فددي هنتددال اف ددم

ألي ،دن 183.4فقد بلغ هجمالي اإلنتال السماي 

.2019عام 
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 لدد  مددن أجدد  تحقيددو اال ددت ااة االقتصددااية المُ

مددددددن جميددددددع اإلمااندددددداص وال ددددددرواص الطبيعيددددددة، 

للمسدددداامة فددددي التنميددددة المسددددتدامة لمصددددر، 

وتحويدددد  مصددددر لمركددددز هقليمددددي لتجددددارة وتددددداول 

وذج دا البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نم

ث يحتدد ى بددل لبدداقي قطاعدداص الدولددة فددي التحدددي

.  والتطوير

يدو تعم  الدولدة بحطد   دريعة ومتالحقدة لتحق

اتهدا التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاع

الحدميدددددة  بهددددددف االرتقددددداء بمسدددددتوى التنميدددددة 

.وتحسين الحدماص المقدمة للموا،نين

بلدددددغ عددددددا مسدددددتواعاص البوتاجددددداز بالمحافردددددة

مسددددددتواع ا وبلددددددغ عدددددددا أنابيددددددس البوتاجدددددداز 245

، بلدغ 2019مليون أنبوبة فدي عدام 23.8المنصرفة 

ي عدا السدياراص المحولدة للعمد  بالغداز الطبيعد

ألددددي  دددديارة، كمددددا بلددددغ عدددددا مراكددددز تحويدددد  16

مراكدز، وبلدغ 4السياراص للعم  بالغداز الطبيعدي 

عدددا محطدداص تمددوين المركبدداص بالغدداز الطبيعددي

محطددداص فددددي العدددام ن سددددل، واددد ا فددددي ه،ددددار 7

ردة  عي الدولة لتعزيز قطاع البتدرول فدي محاف

يددددة، الشددددرقية ولتدددد مين تواجددددد المنتجدددداص البترول

.وتقلي  ال جوة بين اإلنتال واال تهاله

، تددا االنتهدداء مددن أعمددال تواددي  2019وفددي عددام 

–الغشدددددام)تطددددو  الغددددداز الطبيعدددددي بمندددددا،و 

بمديندددددة الزقدددددازيو ( والسدددددالم–و،لبدددددة عويودددددة

دا بالمحافرة، وذلك ،بقا للجدول الزمندي المحد

إلنهددددداء افعمدددددال بالمشدددددروع باعتبدددددارا مصددددددر ا 

اري نري  ددا للطاقددة يمقددددم للمددوا،ن بشددا  حودد

والئددددو وبسددددعر منا ددددس، ويسددددها فددددي حمايددددة 

المددددوا،نين مددددن ا ددددتغالل بددددائعي ه ددددطواناص 

، البوتاجدداز، والمتدداجرة بهددا فددي السددوب السددوااء

وابتدددددزاز المدددددوا،نين، كمدددددا عملدددددر الدولدددددة علددددد  

 ددددهولة عمليددددة تواددددي  الغدددداز الطبيعددددي هلدددد  

المحافراص عل  مستوى الجمهوريدة وهزالدة كد 

.المعوقاص

البتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرول والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

المعدنيةةةةةةةةةة

"
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و  وتا االنتهاء مدن تن يد  أعمدال توادي  الحطد

ي الرئيسددددة والواددددالص ال رعيددددة للغدددداز الطبيعدددد

،لبدددددة –الغشدددددام )بمديندددددة الزقدددددازيو بشدددددوارع 

بطدددددددول( امتدددددددداا قدددددددارع السدددددددالم–عويودددددددة 

آالف عميدددددددد  بتلددددددددك 6كيلددددددددومتراص لحدمددددددددة 3

ع المنددددا،و  لرفددددع القدددددرة اال ددددتيعابية للتو دددد

العمراندددي بالمندددا،و المددد كورة، وللح دددا  علددد  

 دددد  الغدددداز الطبيعددددي بمعدددددالص تتنا ددددس مددددع 

تطددددددو  الشددددددبااص الداتليددددددة لتواددددددي  الغدددددداز 

.الطبيعي لجميع العمالء بتلك المنا،و

ية الحسدين)وجار  أعمال الرفع المساحي بمنا،و 

لتوادددي ( أبدددو حسدددين-قدددارع الشدددهيد ،يدددار –

.ألي عمي 16الغاز الطبيعي لحدمة 

ألدددي عميددد  مدددع 37، تعاقدددد نحدددو 2021فدددي عدددام 

اه قدركة الغداز الطبيعدي فدي مركدز أبدو كبيدر، واندد

ألددددددي عميدددددد  قدددددداموا بالتعاقددددددد فددددددي مركددددددز 36

ألي عمي  تعاقدوا مع قدركة 36.4، و(فاقوس)

ألددي عميدد  قدداموا 26الغداز فددي مدينددة الزقدازيو، و

نيدا بالتعاقد مع قركة الغاز الطبيعي في مركدز م

آالف عميدددد  قدددداموا بالتعاقددددد مددددع 3.8القمددددح، و

اهيداقركة الغاز في  مركدز أبدو حمداا، وفدي مركدز 

ز ألي عمي  قاموا بالتعاقد، وفي مركد47.8اناه 

ألدددي عميددد  34.3مشدددتول السدددوب تعاقدددد نحدددو 

ألددي مددوا،ن 428.5ليصدد  هجمددال  المتعاقدددين 

ا مع قدركة الغداز الطبيعدي لتوادي  الحدمدة لهد

.بمحتلي مراكز ومدن المحافرة

كمدددا تعمددد  الدولدددة علددد  زيدددااة أعدددداا محطددداص 

علد  تموين السياراص بالغاز الطبيعي بما يعم 

االنتشددددار السددددريع لمحطدددداص تمددددوين الغدددداز فددددي 

.أنحاء الجمهورية كافة

عدددددا السددددياراص المحو لددددة للعمدددد  
هايدة بالغاز الطبيعي بالمحافردة بن

.2020عام 

ألدددددددددددددددددددددددددددف18.7

سيددددددددددددددددددددارة
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موقع ددددا أثريفددددا، 120تمتلددددك محافرددددة الشددددرقية 

(  تدددد  بسددددطة)المنطقتددددان افثريتددددان : أقددددهراا

بمركددددددز ( تددددددانيم)واددددددان الحجددددددر –بالزقددددددازيو 

الحسدددددينية، وكانددددددر الشدددددرقية لقددددددرون ،ويلددددددة 

.عاامة مصر

كمددددا يوجددددد العديددددد مددددن المسدددداجد والانددددائم 

العربيدة افثرية، وتشدتهر الشدرقية بتربيدة الحيدول

مددددن هنتدددددال الحيدددددول % 80افادددديلة، حيدددددث تندددددتم 

حيددول العربيدة فددي مصددر وتدنرا مهرجان ددا اوليفددا لل

. نويفا 

وتعتبر ا ا المقوماص نواة إلقامدة المشدروعاص

ية مشددروعاص  ددياح-:السددياحية المحتل ددة، م دد 

ا لمراقبددة الطيددور المهدداجرة وادديد الطيددور وفق دد

لقواعدددد البيئدددة، وهقامدددة مشدددروعاص تدميدددة فدددي 

المنددددددا،و السددددددياحية، ومشددددددروعاص للسددددددياحة 

.الصحراوية و باقاص اله جن والصيد 

لنصددر كمددا تشددتهر ببددره ادديد الددبت، م دد  بركتددا ا

.وعنان بقصااين الشرب مركز الحسينية

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا ة وا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار
"
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ر ا وكانددددر تددد  بسدددطة مركدددز ا اينيفدددا مهمفدددا، ونرددد

فاميددددة المنطقددددة التاريحيددددة أولددددر المحافرددددة 

:ااتماما بالغ ا بها  حيث تا هنشاء

2018متحي آثار تد  بسدطا بالزقدازيو فدي مدارس 

ليوا مجموعة مدن القطدع افثريدة التدي تعادم

تددداري  محافردددة الشدددرقية عبدددر العصدددور، ويلقدددي

هددا الوددوء علدد  نتددال أعمددال الح ددائر التددي تقددوم ب

يحتوي البع اص المصرية وافجنبية بالمحافرة، و

المتحددي علدد  مجموعددة متنوعددة مددن اآلثددار منهددا 

ا التماثي  المصدنوعة مدن الطدين المحدروب، وعدد

، من المسارم، وموائد للقدرابين، ومسداند للدرأس

.وأوان  فحشاء المومياواص

تدا وقد تدا تطدوير المنطقدة علد  مدرحلتين، حيدث

هنشددداء حديقدددة متح يدددة وهقامدددة أ دددوار حديديدددة 

حدددول الموقدددع بالاامددد  وعددددا مدددن البدددازاراص، ثدددا 

  مبند  تومنر المرحلة ال انيدة تحويد  المبند  هلد

م متح ددي متاامدد ، وتددا ا ددتبدال فتددارين العددر

المجهدددزة والم مندددة بالاامددد  بالقواعدددد الحجريدددة 

المسدددددتحدمة فدددددي ت بيدددددر وعدددددرم المقتنيددددداص

.افثرية

رقية كما تا تطوير مسار العائلة المقد ة بالش

ماليددين جنيددل قددملر 7، بتال ددة 2021فددي مددارس 

أعمدددال تدددرميا وا دددتامال السدددور وتركيدددس بدددال 

االنترلددددوه ل رادددد ة ورفددددع ك دددداءة  ددددرف افمددددن 

قدة واال تقبال ومركز الحددماص السدياحية ومنط

المتحددددي الم تددددوم واددددالة المتحددددي المغطدددد  

وقاعددددة العددددرم المرئددددي، باإل ددددافة هلدددد  هقامددددة 

سداحة البرجوالص الحشبية والممراص الجانبية وال

الو دددط  وأعمدددال تطهيدددر البئدددر وهزالدددة النباتددداص

الودددارة مدددن المنطقدددة وزراعدددة النحيددد  وأقدددجار 

ة الزينددددة وو ددددع اللوحدددداص االرقددددااية والتعري يدددد

.للزائرين

وا دددتمرار ا لجهدددوا الدولدددة فدددي المحافردددة علددد  

المواقدددددددع افثريدددددددة وتطويرادددددددا علددددددد  مسدددددددتوى 

المحافرة، فقد تا هادار قراراص رئيم مجلدم

باعتبددددار  2020–2015الددددوزراء تددددالل ال تددددرة مددددن 

-ائن ت  المدد)افرا ي المملوكة للدولة بمنا،و 

م افرا ي تارل الزمدا–ت  الرابان -ت  أبو عمران 

. أر  ا أثرية( و يراا-بت  آثار السويدة 



التنميددددددددددددددددددددددددددددددة 
الدمدجتدددددمدعديددددددة

03



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

ي علدى االسدتثمار تُعدم التنمية المجتمعية ركيزة أساسية لتحقي  التنمية الشاملة  والتي تنطو

ار وتدوفير م لدة 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 

4.7
هجمددددددالي تال ددددددة هنشدددددداء وتطددددددوير الصددددددوامع 

والمنددددا،و التجاريددددة بالمحافرددددة فددددي ال تددددرة

(2014–2021 .)

مليدددون327.5

جنيددددددددد 

التال دددددددددة التقديريدددددددددة لمشدددددددددروعاص قطددددددددداع 

ة الشددددبار والريا ددددة بالمحافرددددة فددددي ال تددددر

(2014–2021.)

.2020عددددا نقدددا  اإل، ددداء بالمحافردددة عدددام 

73
هجمددددالي عدددددا المسدددداجد الحاوميددددة وافاليددددة 

.2020بالشرقية حت  عام 

11.7

ألددددددددددددددددف152.5

دمستفي
  هجمددالي عدددا المسددت يدين مددن برنددامم تاافدد

.2020/2019وكرامدددددددددددددة بالشدددددددددددددرقية عدددددددددددددام 

عددددددا اففدددددراا المسدددددت يدين مدددددن البطاقددددداص 

.2020التموينية حت  عام 

5.0

نقطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 طفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء 

مليدددددددددددددددددددددددارات

جنيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ماليددددددددددددددددددددين

فددددددددددددددددددددددددددددددرد

ألددددددددددددددددددددددددددف

مسددددددددددددددددجد
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ا في ه،ار ااتمام الدولة برعاية الشدبار، واعمهد

2018قطاع الشبار والريا ة، فقد أ،لقر عدام 

عقددولم مسددتنيرة وأيدددد )قددعار المرحلددة القاامددة 

، كمددددا تسددددع  الدولددددة اائم ددددا هلدددد  تددددوفير (مدددداارة 

تدددددددماص قددددددبابية وريا ددددددية فبندددددداء محافرددددددة 

الشددددددرقية تليددددددو بهددددددا وبعقددددددولها النا ددددددجة 

بار المستنيرة، من تالل تزويد أندية ومراكز الشد

بالمحافرددددددة بجميددددددع اإلمااندددددداص واالحتياجدددددداص 

مددا لتنميددة قدددراص وا ددتغالل ،اقدداص الشددبار ل

يعددددوا بددددالن ع علدددديها وعلدددد  المجتمددددع، ويبلددددغ 

ر هجمددددددالي التال ددددددة التقديريددددددة إلنشدددددداء وتطددددددوي

مراكدددددددز الشدددددددبار وافنشدددددددطة الريا دددددددية نحدددددددو 

(. 2021–2014)مليون جنيل في ال ترة 327.5

ة وفددي ادد ا السددياب، تدد تي أبددرز هنجددازاص المحافردد

:في قطاع الشبار والريا ة كاآلتي

  ملعب ددا تما دديفا بو ددع النجيدد159تددا تطددوير ▪

.مليددون جنيددل96الصناعي بتال دة هجمالية 

مالعدددددس قانونيدددددة بتال ددددددددة10هنشدددددداء عددددددا ▪

مراكددددز قددددبار 6وعدددددا . مليددددددددون جنيددددل25.5

مليون جنيل، ومن أاا مراكدز 1.5بتال ة مالية 

ايدددرر–الشدددبار مبنددد  مركدددز قدددبار الهدددوابر 

–نجدددا، ومبنددد  مركدددز قدددبار قطي دددة مباقدددر 

.اإلبراايمية

تطددددوير ملعددددس كددددرة القدددددم القددددانوني لمركددددز ▪

قددددددددبار افتيددددددددوة التددددددددابع لرئا ددددددددة مركددددددددز 

، بتال ددددل 2021ومدينددددة الحسددددينية فددددي مددددايو 

.ماليين جنيل3

ملعب ددددا تمدددددا يفا بتال ددددددددة40هنشدددددداء عددددددا ▪

مليدددددددون جنيدددددددددل، وهنشددداء 33هجماليدددة بلغدددر 

( قدددددددانوني3+ تما دددددديفا 29)ملعب دددددددا31عدددددددا 

مليدددددددددون جنيدددددددل فدددي 40بتال دددددددددددددددددددة ماليددددددددددة 

.2018عام 

جددددار  هنشدددداء وا ددددتامال مبددددان  هااريددددة ورفددددع ▪

ناايفددددددا ومركددددددز ا 11ك دددددداءة وادددددديانة وتددددددرميا 

.ماليين جنيل4.9للشبار بتال ة 

رعايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا 

والرياضةةةةةةةة

"
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وفدددي ذلدددك الصددددا، فقدددد تدددا تحصددديل قطعتدددي

بار أرم بمحافرة الشرقية لصالح مديرية الش

والريا دددة  إلقامدددة مالعدددس عليهدددا، بموجدددس قدددرار 

، كمددددا تددددا 2017لسددددنة 1241رئدددديم الددددوزراء رقددددا 

تحصدددددديل قطعددددددة أرم مددددددن أمدددددداله الدولددددددة 

مركددددز الزقددددازيو -الحااددددة بزمددددام ،لحددددة بددددراين 

بمحافردددددة الشدددددرقية، إلقامدددددة مركدددددز للشدددددبار 

رية عليها، وتحصيل قطعة أرم كائنة بناحية ق

، مركدددددز بلبددددديم بمحافردددددة الشدددددرقية-السدددددالم 

كددز لصددالح مديريددة الشددبار والريا ددة  إلقامددة مر

.للشبار عليها

لسدددنة 986كمدددا اددددر قدددرار رئددديم الدددوزراء رقدددا 

يدة ، بتحصيل قطعدة أرم كائندة بزمدام ناح2017

مركددددز أبددددو كبيددددر بمحافرددددة الشددددرقية،-فراقددددة 

عدس لصالح مديرية الشبار والريا ة  إلقامة مال

.لمركز الشبار

يدددة كمدددا يُعددددا تنرددديا المهرجانددداص للحيدددول العرب

ان ددراص بمحافرددة الشددرقية حدددث ا ريا دديفا متميددز ا

بدددل المحافردددة علددد  مددددى أعدددوام ،ويلدددة، حيدددث 

تسددددددع  المحافرددددددة هلدددددد  تنشدددددديت السددددددياحة 

ي الريا دددية والصدددحراوية علددد  المسدددتوى المحلددد

أحددد واإلقليمددي باعتبددار الحصددان العربددي افاددي 

.العالماص المميزة لمحافرة الشرقية

يددة ادد ا، وتشددتهر محافرددة الشددرقية بإنتددال وترب

الحيدددول العربيدددة افاددديلة، وادددو مدددا اعدددا هلددد  أن 

ة، يادون الحصددان العربدي رمددز ا وقدعار ا للمحافردد

 ة ويتددوال  تنردديا مهرجددان الحيددول العربيددة بصدد

اوريددة كدد  عددام، ويددزااا نجاحددل مددن عددام هلدد  آتددر، 

ويقدددددام علددددد  أرم ال رو دددددية بمديندددددة بلبددددديم

تددام فددان ا، وجددير بالد كر أندل تدا افت15ومسداحتها 

.2021 بتمبر 25من المهرجان في 25الدورة 

رقية اتصال ا، حص  فريو الهدوكي بمحافردة الشد

علددددد  و دددددام الجمهوريدددددة مدددددن الطبقدددددل افولددددد  

1994للريا ددة مددن رئدديم الجمهوريددة فددي عددامي 

قا ، كما حقو فريو الهدوكي بالشدرقية الدر2008و

ية القيا دد  بمو ددوعة جيندديم ل رقددام القيا دد

.ك فو  فريو جماعي في العالا
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اارة اي عبقرية االتتيدار واإل".. حياة كريمة"مباارة 

" ةحيداة كريمد"تدا ه،دالب مبداارة ... الرائدة للموارا

لتطدددددوير قدددددرى الريدددددي ورفدددددع ك ددددداءة الحددددددماص 

والمرافددو الموجدددواة بهددا، والتدددي قددهدص اتتيدددار

عزبددة ونجع ددا بمركددز ومدينددة 740قريددة يتبعهددا 41

هدف الحسددينية بمحافرددة الشددرقية، حيددث تسددت

المبدددددددددداارة الرئا ددددددددددية االرتقدددددددددداء بالمسددددددددددتوى 

  ر االقتصااي، واالجتماعي، والبيئي، والصحي ل

ة افك ددددر احتياج ددددا بددددالقرى، إلحددددداث تنميددددة قددددامل

بدددالريي المصدددري وتماينهدددا مدددن الحصدددول علددد 

الحدددددددددماص اف ا ددددددددية بمددددددددا يتنا ددددددددس مدددددددددع 

.المشروعاص القومية التي تن  اا الدولة

ادددد ا، ويُعدددددا مشددددروع حيدددداة كريمددددة فددددي مرحلتددددل 

ال انيدددددة، والددددد ي يقدددددع االتتيدددددار فيدددددل علددددد  مركدددددز 

قريدددة تابعدددة، ا دددتطاعر 41الحسدددينية بإجمدددالي 

ي المحافرددة فددي ظدد  القيددااة الرقدديدة أن تنتهدد

7نحدو مشروع ا با ت ماراص تُقد ر ب656من تن ي  

التعلددديا، الصدددحة،"مليددداراص جنيدددل فدددي قطاعددداص 

الشدددددبار والريا دددددة، التمدددددوين، ال قافدددددة، ميددددداا

الشدددددرر، الصدددددرف الصدددددحي، اإل ددددداان، الطدددددرب 

دين ، وبإجمدالي عددا مسددت ي"والابداري، والاهربداء

.ألي نسمة700بلغ نحو 

كز في ه،ار المشاركة المجتمعية، أقب  أاالي مر

قامدددة الحسدددينية علددد  التبدددرع بافرا دددي الالزمدددة إل

المشددروعاص الحدميددة المقددررة  ددمن المبدداارة، 

فقددد قامددر المحافردددة بتوفيددددددر مددا يصددددد  هلدددد 

قطعدددددة أرم مدددددن أمددددداله افادددددالي لتن يددددد  148

المشددددددروع القددددددومي لتطددددددوير الريددددددي المصددددددري 

.بالمركز

كمددا تدددا عمددد  قافلدددة ،بيدددة لماافحدددة مسدددبباص

بمركددددددز 2العمدددددد  بقريددددددة قددددددهداء بحددددددر البقددددددر 

بددد  الحسددينية، وتددا تنسدديو ادد ا القوافدد  مددن ق 

م  سدددة ادددناع الحيدددر وم  سدددة حيددداة كريمدددة 

ن بالشددرقية، وقدداره فددي التنردديا متطوعددون مدد

افاددالي بقريددة بحددر البقددر ، ادد ا وقددد تددا الاشددي

. مريو ا396حاالص، وعالل مجاني لد 706عل  

التضةةةةةةةةةةةام  اال تمةةةةةةةةةةةاعي
"
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طاب وتا أيو ا عم  قافلة ،بية واجتماعية في ن

ع المباارة من قب  جامعة الزقازيو وبالتعداون مد

م  سدددددة حيددددداة كريمدددددة بقريدددددة منشددددد ة را دددددس 

ية، الطحدداوي بمركددز الحسددينية بمحافرددة الشددرق

اص، وتميدددزص القافلدددة بدددالتنوع فدددي تقدددديا الحددددم

حيددددث قدددداره بهددددا تحصصدددداص ،بيددددة متعددددداة، 

ألدي 1.8وقدمر القافلة الحدماص لما يقدرر مدن 

مددددوا،ن وتدددددا الاشدددددي عددددن المر ددددد  وادددددرف 

.افاوية مجان ا

كمددددددا بلددددددغ عدددددددا المسددددددتحقين لسددددددان كددددددريا 

بمحافرددددددددددددة الشددددددددددددرقية مركددددددددددددز الحسددددددددددددينية

.2021آالف مستحو حت  يونيو 5نحو 

أيو دددددددا، تدددددددا تن يددددددد  أعمدددددددال هنشددددددداء وتطدددددددوير 

هااراص تعليميدددددددددددددة بنطددددددددددددداب 4مدر دددددددددددددة و89

ة ألدي فصد  جديدد بتال دد1.5المحافردة إل دافة 

ددددددا مليددون جنيددل، باإل افدددة هلدد  تن يدددددد  ع679.6

مشددددروع ا بقطدددداع الطددددرب والابدددداري بنطدددداب 35

كيلددددددومتر ا وبتال ددددددة174.6المحافرددددددة بطددددددول  

ليمة مليددار جنيددل للواددول هلدد  بنيددة تحتيددة  دد1.7

والمددددن ورفدددع ك ددداءة الطدددرب بمحتلدددي المراكدددز 

بهددددددف تقليددددد  الا افدددددة المروريدددددة، والحدددددد مدددددن 

.الحوااث والح ا  عل  أروام الموا،نين

وفددي ه،ددار ا ددتعرام المشددروعاص الجاريددة مددن 

القطاعدددداص، تمددددر اإلقددددارة هلدددد  أنددددل جددددار  تن يدددد 

مشددروع ا بمحتلددي القطاعدداص، ف ددي قطدداع265

مشددروع ا بنطدداب 93الصددرف الصددحي جددار  تن يدد  

المحافردددددة إلقامدددددة محطددددداص معالجدددددة، ورفدددددع 

وتطدددو  ،دددرا وانحددددار، وقدددبااص لحدمدددة قدددرى 

ومراكز ومدن المحافرة، 

مشددروع ا تدددريبيفا للمددرأة1915كمددا تددا تن يدد  عدددا 

رة الري ية عل  مهاراص الحياة اف ا ية بمحاف

.الشرقية

وفدددي ه،دددار حدددر  الدولدددة علددد  ادددحة المدددوا،ن 

اارة المصري، يتا ه،الب قواف  ،بية تابعدة لمبد

حيددددداة كريمدددددة فدددددي قطددددداع الشددددد ون الصدددددحية، 

مشددروع ا يشددم  مستشدد ياص 12والعمدد  علدد  

.ومركز ،س أ رة ومعهد أورام
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اة يدد تي ذلددك فددي ه،ددار ااتمددام الدولددة بتددوفير حيدد

ة مدددن كريمدددة للمدددوا،نين وتطدددوير البنيدددة التحتيددد

تدددالل هقامدددة مشدددروعاص حيويدددة ومهمدددة تاادددة 

بددددددالقرى والمنددددددا،و البعيدددددددة المحرومددددددة مددددددن 

الحدمدددددددداص، وفدددي قطدددددداع الطددددددرب جدددددددار  هنشدددددداء

دي أن دداب، وفددي قطدداع اإل دداان جددار  تن يدد  حوالدد3

دددددد  ألددي وحدددة ه دداان اجتمدداعي، وأيو ددا تن ي19.6

مشددددروعاص ميدددداا قددددرر بنطدددداب المحافرددددة 8

.لتوفير كور مياا نريي لا  موا،ن

دين وبندداء  عليددل، فقددد بلددغ هجمددالي عدددا المسددت ي

ألدددددي 152.5مدددددن برندددددامم تاافددددد  وكرامدددددة نحدددددو 

مليددون جنيددل عددام 629.5مسددت يد، بتال ددة بلغددر 

ألددددددددي أ ددددددددرة 77.3، ينقسددددددددا هلدددددددد  2020/2019

ألددددي فددددرا 75.2مسددددت يدة مددددن تاافدددد  بجانددددس 

.مست يد من كرامة

رقية كما أ،لقر حياة كريمة تطة للتطوير بالش

فددي عدددة قطاعدداص منهددا، هحددالل وتجديددد قددبااص 

رر المياا، ومد قدبااص جديددة لتدوفير ميداا الشد

هدددا، النقيدددة فادددالي القدددرى التدددي وقدددع االتتيدددار علي

وهنشددددداء مددددددارس لتح يدددددي الا افدددددة الطالبيدددددة

والقوددددددداء علددددددد  نردددددددام ال تدددددددرتين، واالرتقددددددداء 

ز بمنرومدددة التعلددديا، بجانددددس هنشددداء قدددباة  ددددا

للقددددددرى المُسددددددتهدفة بالاامدددددد  باعتبددددددارا أحددددددد 

ت المصدداار النري ددة للطاقددة وراددي الطددرب لددرب

القددددرى ببعوددددها وتبطددددين التددددرع ورفددددع ك دددداءة 

الابدداري وهنشدداء وتجديددد وحددداص اددحية ونقددا 

ه دددددعاف ااتليدددددة، وهنشددددداء وحدددددداص اجتماعيدددددة 

ال تقبال اف ر محدواة الددت  وهجدراء افبحداث

االجتماعيددددددة لهددددددا التددددددي تماددددددنها مددددددن اددددددرف 

.المساعداص المالية المُحتل ة
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وتهددددف ادددد ا المشددددروعاص هلدددد  التح يددددي عددددن 

ا فدي كاا  الموا،نين بالمجتمعاص افك ر احتياج 

تمدد الريي والمنا،و العشوائية في الحور، وتع

المبدددداارة علدددد  تن يدددد  مجموعددددة مددددن افنشددددطة 

يداة ح“الحدمية والتنموية التي من ق نها  دمان 

. تهالتلك ال ئة وتحسين ظروف معيش” كريمة

فدي  ددياب متصد ، ادددر قددرار رئديم الددوزراء رقددا

، بتحصيل قطعدة أرم كائندة2016لسنة 1208

رة مركز منيا القمح بمحاف-بزمام ناحية العقدة 

الشددددددرقية، لصددددددالح جمعيددددددة تنميددددددة المجتمددددددع 

المحلدددي بقريدددة العقددددة، إلقامدددة مجمدددع تددددماص 

.فاالي القرية عليها

قامددددر الدولددددة بإنشددددداء عدددددة وحددددداص تودددددامن 

وحددددددة تودددددامن : اجتمددددداعي بالمحافردددددة منهدددددا

، ووحدددة 2020فدداقوس عددام -الصددوائحاجتمدداعي 

، 2016اهيدددا عدددام -العالقمدددةتودددامن اجتمددداعي 

اإلبراايميدددة -وحدددة تودددامن اجتمدداعي الحلدددواص  

، ووحدددددددددددددة توددددددددددددامن اجتمدددددددددددداعي2019عددددددددددددام 

، وتدددا هنشددداء اددد ا 2016فددداقوس عدددام – دددوااا 

الوحددددداص بهدددددف تقددددديا الحدددددماص االجتماعيددددة 

للجمهددور بجددواة وك دداءة وفقددا لمعددايير الجددواة 

والحادددددا الرقددددديد، وتدددددا هنشددددداء مراكدددددز تددددددماص 

  اجتماعيدددة وفق دددا للنمدددوذل المُوح دددد للدددوزارة علددد

.  متر ا250مساحة 

هجمدددالي عددددا الوحدددداص االجتماعيدددة 
بمحافرددددددددددة الشددددددددددرقية بنهايددددددددددة

.2020عام 

وحدددددددددددددددددددة266
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تعمدد  الدولددة علدد  زيددااة عدددا المنافدد  السددلعية

ية بمحافرددة الشددرقية، وتددوفير السددلع اف ا دد

عمد  ب  عار منا بة للموا،نين، وتوفير فدر 

للشدددددددبار، حيدددددددث قامدددددددر الدولدددددددة بعددددددددا مدددددددن 

المشروعاص في المحافرة لزيااة عدا الصوامع

والمندددددددا،و التجاريدددددددة، حيدددددددث بلغدددددددر التال دددددددة 

مليددداراص جنيدددل 4.7اال ددت مارية بقطددداع التمدددوين 

، ومدددددددن أبدددددددرز تلدددددددك (2021–2014)فدددددددي ال تدددددددرة 

ر المشددروعاص المشددروع القددومي إلنشدداء وتطددوي

:الصوامع ون كر منل في محافرة الشرقية

ألددي 60هنشدداء اددومعة اددان الحجددر بسددعة ▪

.مليون جنيل279،ن، بتال ة هجمالية 

ألدددي ،دددن، 60 دددعة اهيددداهنشددداء ادددومعة ▪

.مليون جنيل138.1بتال ة 

ألدي ،دن 60هنشاء ادومعة أبدو حمداا  دعة ▪

.مليون جنيل136.5بتال ة 

هنشددداء ادددومعة القصاايددددن قدددددرب  عدددددددة ▪

.مليون جنيل312ألي ،ن بتال ة 90

التمةةةةةةةةةةةةةةةة ي  والتجةةةةةةةةةةةةةةةةار  

الداخلية

"
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هنشدداء اددومعة العاقددر مددن رموددان بسددعة ▪

.مليون جنيل135.5ألي ،ن، بتال ة 60

ألددددي 30تطددددوير اددددومعة الحسددددينية  ددددعة ▪

.ماليين جنيل6.9،ن، وبتال ة 

ألدي ،دن، 30تطوير ادومعة الزقدازيو  دعة ▪

.مليون جنيل1.6وبتال ة 

يددتا هنشدداء تلددك الصددوامع بهدددف الح ددا  علدد 

المحددددزون اال ددددتراتيجي مددددن القمددددح والواددددول 

راديد فق  نسبة فاقد مماندة، واحت دا  الدبالا ب

ا ددتراتيجي آمددن مددن القمددح ال يتعددرم لعوامدد 

حت ا  التلي، وزيااة القدرة التحزينية للقمح، واال

.ا يةباحتيا،ي ا تراتيجي آمن من السلع اف 

ان كما تا تن ي  مجمع اوامع الغدالل بمركدز اد

ول الحجر البحريدة بالشدرقية  بهددف ح د  محصد

القمدددح  والتدددي ادددي أعلددد  هنتاجيدددة  دددمن المراكدددز 

علد  وتقل  نسدبة الهددر، أُنشدئر تلدك الصدوامع

تليددة وبإجمددالي  ددعة 12فدددان ا بعدددا 15مسدداحة 

ألدي ،دن، بتال دة بلغدر حدوالي60تحزينيدة تبلدغ

قددهر ا، مشددير ا هلدد  أن 18مليددون جنيددل تددالل 279

الهدف من هنشاء تلك الصوامع او تدمدة مركدز 

الحسدددينية واددددان الحجدددر باإل ددددافة هلددد  تدمددددة 

.العديد من المراكز والمدن المجاورة

،  2019تن ي  بنار قونة العاقر مدن رمودان عدام 

مليدددون جنيدددل  بهددددف تطدددوير وهعدددااة 41بتال دددة 

ت اي  عدا من المطاحن، وهنشاء محابز ومحازن 

ومحدددددالص تجاريدددددة، وندددددتم عندددددل زيدددددااة الطاقددددداص 

ماددن اإلنتاجيددة مددن الدددقيو البلدددي وال دداتر حتدد  ي

إنتدال توفير احتياجاص الدبالا مدن الددقيو الحدا  ب

الحبدددددز المددددددعا، وتدددددوفير كددددد  السدددددلع الغ ائيدددددة 

.ب  عار منا بة

ين وفددي ه،ددار بروتوكددول التعدداون بددين وزارة التمددو

وددة والتجددارة الداتليددة مم لددة فددي الشددركة القاب

، للصددددناعاص الغ ائيددددة والشددددركاص التابعددددة لهددددا

وجهددددددددداز تنميدددددددددة المشدددددددددروعاص المتو دددددددددطة 

دا والصغيرة ومتنااية الصغر، فقد تدا هنشداء عد

ي من مشروعاص جمعيتي بمحافرة الشدرقية فد

.2019ايسمبر 
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اتصدددددال ا، بلدددددغ عددددددا منافددددد  مشدددددروع جمعيتدددددي 

من دددددددد ، ويهدددددددددف 500بمحافرددددددددة الشددددددددرقية 

المشددددروع هلدددد  زيددددااة عدددددا المنافدددد  السددددلعية، 

وتدددددوفير السدددددلع اف ا دددددية ب  دددددعار منا دددددبة

للمددددددوا،نين، وتددددددوفير فددددددر  عمدددددد  للشددددددبار، 

مليدددون مسدددت يد، 1،5بإجمدددالي عددددا مسدددت يدين 

بشددد ن 2019كمدددا تدددا و دددع حجدددر اف ددداس فدددي 

هنشددددددداء مجموعدددددددة مدددددددن السال ددددددد  التجاريدددددددة 

بالمحافرددددددداص بهددددددددف التيسدددددددير والتسدددددددهي  

وتح يددي العددسء عددن كاادد  المددوا،ن المصددري 

و دددددبت اف دددددعار وتدددددوفير السدددددلع اف ا دددددية 

الالزمدددة ب  دددعار أقددد  مدددن السدددوب، فقدددد تمدددر 

معاينددددة الموقددددع مددددن وزارة التمددددوين والتجدددددارة 

ن الداتليدددة باالقدددتراه مدددع مم لدددي وزارة اإل ددداا

والمرافددو والمجتمعدداص العمرانيددة ااتدد  نطدداب 

.2016محافرة الشرقية عام 

فدددي  دددياب متصددد ، تدددا هنشددداء منطقدددة التجدددارة

الية تبلغ اللوجستية بمدينة الزقازيو، بتال ة هجم

.مليار جنيل2.8نحو 

المشددروع يوددا جراج ددا مددن اوريددن علدد  مسدداحة

دا آالف متددر، ويُعدددا أول جددرال ايدددرولياي متعدد10

 دديارة، 860الطوابددو مددن نوعددل بالزقددازيو يسددع 

ك در والدور افول يوا  لسلة تجارية  دحمة، وأ

لنحدو محل ا تجاريفا عل  وجهة رئيسدة تمتدد20من 

ب متر ا، والددور افول العلدوي يتادون مدن  دو160

، محصصة لمحال بيع الد اس وافزيداء والمو دة

والددددددور ال ددددداني يتادددددون مدددددن  ددددداحة محصصدددددة 

للمدددد كوالص والتددددي توددددا  لسددددلة مددددن أقددددهر 

قددة العالمدداص التجاريددة العالميددة باإل ددافة لمنط

الدث محصصة ل ، ال م منة بالاام ، الددور ال 

مددددددن المنطقددددددة التجاريددددددة اللوجسددددددتية  دددددديتا 

.تحصيصل للترفيل
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.وزارة التموين والتجارة الداتلية: المصدر 

ن باإل ددددافة هلدددد  المنطقددددة الطبيددددة وتتاددددون مدددد

عيدااة تصدلح لاد  150،ابقين وتشم  أك ر من 

افنشددددطة والتحصصدددداص الطبيددددة وبمسدددداحاص

متددددددر ا والمنطقددددددة 150وحتدددددد  48تتددددددراوم مددددددن 

ال ندقيددددة عبددددارة عددددن جددددزء محصددددل للقطدددداع 

 رفددة فندقيدة مدزواة بحدددماص 70ال نددقي يودا 

محصصدددددة تشدددددم  مطددددداعا تاادددددة واددددداالص 

.ريا ية

وفدددي ه،دددار رفدددع وعددد  وحمايدددة المسدددتهلك  دددد 

الممار دددداص الوددددارة لتحقيددددو  ددددبت اف ددددواب 

والعدالددددددة االجتماعيددددددة للمسددددددتهلك والتنميددددددة 

لجهداز االقتصااية للدبالا، تدا هنشداء فدرع هقليمدي

لغ نحدو حماية المستهلك بالمحافرة، بتال ة تب

.مليون جنيل2.5

ادد ا، وقددد ارت ددع عدددا البطاقدداص التموينيددة عددام 

مليدددون 1.5مليدددون بطاقدددة، مقابددد  1.7هلددد  2021

، وارت دددع عدددا اففدددراا 2014بطاقددة تموينيدددة عددام 

نحددوالمسددت يدين مددن البطاقدداص التموينيددة هلدد 

. 2020ماليين فرا عام 5

2162

2544

2014 2020

 جمالي عدد المخابز بالمحاف ة خالل 

2020و2014عامي 

(مخبز)
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نجدددام يُم ِّددد  افمدددن أحدددد المُقوِّمددداص اف ا دددي ة ل

ي عملي ددددددة التنميددددددة والنمددددددو ، واالرتقدددددداء بمُحتلدددددد

ني ، المجدداالص  حيدددث يُعدددددا اإلبددداع ال ادددري ، والددد ا

والتحطدددددددديت المُددددددددنر ا، والسددددددددليا، والمُ ددددددددابرة

حق ددو العلمي ددة، مددن أاددا  مُرتادددزاص التنميددة، وال يت

ن االزااار لمشروع التنميدة هل دا فدي ظد   وجدوا أمد

ا را دد  يدددعا، ويتدديح وجددوا ادد ا المُرتادددزاص، مم دد

روتدل، يُما ن اإلنسان من اال،مئندان علد  ذاتدل، وث

.وا ت ماراتل

تبد ل المحافرددة جهددوا ا مددن أجدد  تاددريم افمددن

تملادل وتحقيو العدالة في ربوعها، لتحت   بما ت

مددن منددا،و أثريددة ومدددن اددناعية و يرامددا، لدد ا 

ادددددرص عدددددة قددددراراص بتحصدددديل قطددددع أرام  

:إلنشاء مقراص أمنية عليها، أامها

، 2017لسددنة 109هادددار قددرار رئدديم الددوزراء رقددا 

ة بتحصددديل قطعدددة أرم كائندددة بشدددارع السددداح

افردة مح-بنددر ك در ادقر -الشعبية بحي النصر 

.الشرقية  إلقامة مقر ل من الو،ني عليها

العدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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، 2018لسددددددنة 2430قددددددرار رئدددددديم الددددددوزراء رقددددددا 

بتحصددددديل قطعدددددة أرم مدددددن أمددددداله الدولدددددة 

-مركدز أوالا ادقر-بزمام منشد ة ناادر -الحااة 

.محافرة الشرقية  إلقامة مجمع محاكا عليها

، 2017لسددددددنة 2672قددددددرار رئدددددديم الددددددوزراء رقددددددا 

-هوابسددنبتحصدديل قطعددة أرم كائنددة بناحيددة 

محافردددة الشدددرقية  إلقامدددة -مركدددز منيدددا القمدددح 

.نقطة قر،ة عليها

وتتمحور أاا الجهوا فدي هنشداء وتطدوير محداكا

:يومااتس  ج  مدني جديدة، ليتم   أبرزاا ف

ية االنتهدداء مددن هنشدداء مبندد  محامددة الحسددين▪

.2019مليون جنيل عام 12.3الجزئية بتال ة 

تال دة هنشاء مُلحو محامة أبدو كبيدر الجزئيدة ب▪

.2014ماليين جنيل عام 9.5

تددددددرميا ورفددددددع ك دددددداءة م موريددددددة ا ددددددتئناف ▪

.2019ألي جنيل عام 500الزقازيو بتال ة 

ت ايدددد  وتجهيددددز محامددددة الصددددالحية الجزئيددددة ▪

.2015ألي جنيل عام 400بالشرقية بتال ة 

يدة رفع ك داءة محامدة جندور الزقدازيو االبتدائ▪

.2020ماليين جنيل عام 3بتال ة 

ئيدة رفع ك اءة محامة قمال الزقدازيو االبتدا▪

.2020ألي عام 500بتال ة 

تجهيددددز الماتددددس افمدددددامي بمحامددددة قدددددمال ▪

.2018الزقازيو االبتدائية عام 

ويبلدددغ عددددا مراكدددز وأقسدددام الشدددر،ة بالشدددرقية

، ويبلدددغ عددددا 2020قسدددم ا ومركدددز ا حتددد  عدددام 25

.نقطة ه، اء في العام ن سل73نقا  اإل، اء 

هجمددددالي عدددددا المحدددداكا بمحافرددددة 
.2020الشرقية بنهاية عام 

محكمددددددددددددددددة19
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فدددي  دددوء الدددنهم الحدددالي للدولدددة المصدددرية فدددي 

ة، هر داء قدديا التعداي  والتسددامح وحريدة العبدداا

هددددا التددددي تددددا توقيع" افتددددوة اإلنسددددانية"ووثيقددددة 

مدد تر ا، قامددر الدولددة بددبعب اإلجددراءاص فددي ادد ا 

: الش ن، منها

عاقدر تدقين كنيسدة السديدة العد راء بمديندة ال

، والتددي تعتبددر منبددر ا2021مددن رموددان فددي أكتددوبر 

ين لنشدددر ر دددالة التسدددامح والسدددالم والمحبدددة بددد

المدددددوا،نين وتعزيدددددز قددددديا افتدددددوة واإلنسدددددانية، 

م كدددددة  ددددرورة تبنددددي مددددنهم الحددددوار والت ددددااا 

.انتحقيو الحياة الاريمة لا  هنسوالسعي هل  

فدي  دياب متصدد  وفدي  دوء حددر  الدولدة علدد 

التابعدة تقنين وتوفيو أو اع الاندائم والمبداني

يددو لهددا بشددت  أنحدداء الجمهوريددة، تددا تقنددين وتوف

كنددددددائم ومبدددددان  بمحافرددددددة 108أو ددددداع عددددددا 

.2021الشرقية، وذلك حت  أبري  

التسةةةةةةةةةةام  والتعةةةةةةةةةةاي 
"
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ومددن جانددس آتددر، ااتمددر الدولددة ببندداء المسدداجد 

الجديدددة وتطددوير مسدداجد أتددرى قائمددة، حيددث تددا 

مسددجد ا بمحافرددة الشددرقية مندد  114بندداء عدددا 

مسدجد ا 111منهدا 2020افول من  دبتمبر لعدام 

.مساجد3بناء  جديد ا، وهحالل وتجديد 

كمدددا تدددا تجديدددد مسدددجد الغنيمدددي بمديندددة منيدددا

ماليدددين جنيدددل 9، بتال دددة 2021القمدددح فدددي أبريددد  

ة والددد ي يم دددد  ادددرح ا ه ددددالميفا ومندددارة تعليميدددد

.محةلنشر احيح الدين، وتعاليا اإل الم الس

ء وتعمد  الدولددة علدد  نشددر ثقافددة السددالم، وهعددال

يددع قدديا التسددامح والتعدداي  السددلمي، ونبدد  جم

مرددددداار العندددددي والتطدددددرف التدددددي رام  دددددحيتها 

. اةالعديد من افبرياء و لبتها حقها في الحي

د هجمدالي عددا المسداجاإلقارة هلد  أندل بلدغ تجدر 

ألدي 11.7الحاومية وافالية بمحافرة الشدرقية 

ألي مسدجد 11.2مقارنة بنحو 2020مسجد عام 

.2014عام 

11.2
11.7

2014 2020

 جمالي عدد المساجد الحكومية واألهلية

2020و2014خالل عامي 

(ألف مسجد)

.وزارة افوقاف: المصدر
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ةالدمددكددددددددداندديدددددددددددد
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مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

.العمرانية خالل السنوات السبع الماضية طفرة كبرا غير مسبوقة



أهم المؤىرات



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

عددددا المددددن الجديددددة التدددي تدددا هنشدددا اا حتددد 

.2020عام 

2

3

ألدي وحددة ه داان 48.5هجمالي تال دة هنشداء 

.2020اجتماعي بالمحافرة حت  عام 

12

ر تال ددة هنشدداء محطتددي رفددع علدد  مصددرف بحدد

محطددددة )و( محطددددة السددددالم الرئيسددددة)البقددددر 

.2021عام ( قاار عزام

607

.2020عدددددددا مصددددددانع تدددددددوير القمامددددددة عددددددام 

3
ألدددي وحددددة  دددانية 20.4تال دددة هنشددداء عددددا 

.2018بمدينة العاقر من رموان في يونيو 

عددددددا المسدددددت يدين مدددددن وحدددددداص اإل ددددداان 

.2020االجتماعي بالمحافرة حت  عام 

194 مليددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ألددددددددددددددددف

دمسددتفي

ماليدددددددين 

جنيددددددددددددد 

مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددانع

مديندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

مليددددددددددددددددددددددددددددددددددارات

جنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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فددددي ه،ددددار  ددددعي الدولددددة هلدددد  بندددداء مجتمعدددداص 

عمرانيدددددة جديددددددة وهحدددددداث تطدددددور حوددددداري فدددددي 

محتلي المحافراص، فقد تدا هنشداء مشدروعاص

ر  ددانية عمالقددة فددي محافرددة الشددرقية قددمل

مدددن وقددرى ومراكددز المحافرددة، متوددمنة جميددع 

ا الحدماص والمرافو التدي يحتاجهدا المدوا،ن، كمد

ة أ همر في تلو فر  عم  وفر  ا ت ماري

.فبناء المحافرة

فدددي  دددياب متصددد ، بلدددغ عددددا وحدددداص اإل ددداان 

االجتمددددددددددداعي المن ددددددددددد ة بالمحافردددددددددددة نحدددددددددددو 

ألددددي وحدددددة بتال ددددة هجماليددددة بلغددددر نحددددو 48.5

نهددا مليددار جنيددل، كمددا بلددغ عدددا المسددت يدين م12

.ألي موا،ن194نحو 

ص كما قامر الدولدة بتن يد  العديدد مدن مشدروعا

رة مدن اإل اان االجتماعي واال ت ماري فدي ال تد

، فددي ه،ددار الجهددوا 2016حتدد  فبرايددر 2014فبرايددر 

ا المصددرية إلنشدداء وحددداص  ددانية مالئمددة، تودد

تدددددماص تعليميددددة، وأمنيددددة، وترفيهيددددة، وهااريددددة، 

.وريا ية، واحية

اإل ةةةةةةكا  والمجتمعةةةةةةات 

العمرانية

"
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:نومن أبرز المشروعاص المن  ة بقطاع اإل اا

ألدددي وحددددة  دددانية 23مشدددروع هنشددداء عددددا ▪

غددر بمدينددة العاقددر مددن رمودددددان بتال ددددددة بل

.مليدددددار جنيددددددل2.8

وحددددددة  دددددانية 236مشدددددروع تسدددددليا عددددددا ▪

وحدة 144–وحدة بالحطدارة 92)بمدينة اهيا 

.مليون جنيددل29بتال دددة بلغر ( بافحددددرار

وحددة  دانية بمديندة 136مشروع تن يد  عددا ▪

وحددددة 20-وحددددة بالحسدددينية 40)الحسدددينية 

–وحدة بمنشد ة أبددددددو عمدر 12-بجزيرة  عوا 

بتال دددددة بلغدددددر( وحددددددة بصدددددددان الحجدددددددددر64

.مليون جنيل23.5

وحددددددة  ددددانية بمديندددددة 792مشددددروع تن يدددد  ▪

.مليدددون جنيدل93القددرين بتال دة بلغر 

وحدددة  ددانية بمدينددة بلبدديم48تن يدد  عدددا ▪

( وحدددة با ددر العددرر24–ببلبدديموحدددة 24)

.ماليين جنيدددل6بتال ة بلغر 

يدروحددة  دانية بمديندة أبدو كب156تن ي  عددا ▪

( بسددوارسوحدددة 12-بالمشدداعلةوحدددة 44)

.مليدون جنيل20.5بتال ة بلغر 

وحددددددددة  دددددددانية بمديندددددددة 264تن يددددددد  عددددددددا ▪

وحددددددة 96-بدددددالعارخوحددددددة 96)فددددداقوس 

بتال ددددددة ( وحدددددددة بالحطددددددارة72-بالصددددددالحية 

.مليون جنيل30بلغر 

ألددددددي وحدددددددة  ددددددانية بمدينددددددة 20.4هنشدددددداء ▪

لدددغ العددددددداقر مدددن رمودددددان بتال ددددددة ماليدددددددة تب

.2018مليدداراص جنيددل في يونيو 3نحو 

وحدددددة  ددددانيل ا ددددت مارية 376هنشدددداء عدددددا ▪

مليدون جنيددل فدي 57.5بالزقازيو بتال دة ماليددة 

.2018يونيو 

وحدددددة  ددددانية بمدينددددة 837تددددا تن يدددد  عدددددا ▪

بتال دددة 2016مشدددتول السدددوب فدددي ايسدددمبر 

.مليون جنيل101بلغر 
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ظلددر مشددالة العشددوائياص مددن أاددا المل ددداص 

، التي ت رب الدولة عل  مددى عقدوا ،ويلدة مودر

وقددد أولدددر الدولددة اددد ا الملددي ااتمام دددا وا دددع ا 

مدددد تر ا، حيددددث تعمدددد  علدددد  تن يدددد  تطددددة تطددددوير 

المندددددددا،و العشدددددددوائية، والتدددددددي قدددددددالر أحدددددددد 

اراص، التحدياص الابيرة في مجال اإل داان والعقد

وتهدددددددف الدولددددددة أن تسددددددتطيع القودددددداء علدددددد  

، وفدي اد ا اإل،دار 2030العشوائياص بحلدول عدام 

تددددا توقيددددع بروتوكددددول تعدددداون بددددين المحافرددددة

أ ددواب 5واددندوب تطددوير العشددوائياص لتطددوير 

.ماليين جنيل3عشوائية بتال ة 

ر وتدددا البددددء فدددي تن يددد  عددددة مشدددروعاص لتطدددوي

اف دددواب فدددي محافردددة الشدددرقية  حيدددث يُجدددرى 

وادددي " ميددددان السددداعة ب ددداقوس"تطدددوير  دددوب 

 دددددوب أ دددددبوعية مدرجدددددة بالحريطدددددة القوميدددددة 

ل  دددواب العشدددوائية وتدددا االنتهددداء مدددن هعدددداا 

 يدة، التصميماص والر دوماص المعماريدة والتن ي

وا ددتحرال التددراتيل، وجددار  ،ددرم المشددروع علدد 

.الجهاص المن  ة

تطةةةةةةةةةةةة ير العشةةةةةةةةةةةة ا يات
"
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د كمددا تددا البدددء فددي تطددوير  ددوب السدداة الحديدد

ة ب اقوس واي  وب أ بوعية مدرجدة بالحريطد

مددن القوميددة ل  ددواب العشددوائية، وتددا االنتهدداء

هعددددددداا التصددددددميماص والر ددددددوماص المعماريددددددة 

يددددع والتن ي يددددة وا ددددتحرال التصدددداريح، وتددددا توق

.عالعقد مع الجهة المن  ة وجار  تسليا الموق

وا ددددددتمرار ا لجهدددددددوا المحافرددددددة فدددددددي تطدددددددوير 

اف دددددواب، فقدددددد تدددددا البددددددء فدددددي تطدددددوير  دددددوب

أبددددو عددددامر و ددددويقة افقددددراف بالزقددددازيو، وتددددا 

االنتهدددداء مددددن هعددددداا التصددددميماص والر ددددوماص 

، وجدار  المعمارية والتن ي ية، وا تحرال التصاريح

. ،رم المشروع عل  الجهاص المن  ة

ق بدد  ونتيجدة لتلدك الجهدوا الح ي دة المب ولدة مدن

ة الدولددة لتطددوير المنددا،و العشددوائية بمحافردد

الشددددرقية وتددددوفير  ددددان مالئددددا لجميددددع أفددددراا 

المحافردددددة، أادددددبحر المحافردددددة تاليدددددة مدددددن 

مقارنددددة 2021المنا،و  يدر اآلمنددة بحلدددول عدددددام 

.2014منطقة عام 14بددد 

14

0

2014 2020

عدد المناط  غير اآلمنة خالل عامي   

2020و2014

(منطقة)

.اندوب التنمية الحورية: المصدر
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ة نردددر ا للردددروف الحاليدددة والمسدددتجداص القوميددد

الحاادددددة بتحددددددي افمدددددن المدددددائي، تدددددولي الدولدددددة 

واراادا المصرية ااتمام ا بالغ ا لتعريا وتنميدة م

المائيددددددة، وو ددددددع تطددددددت قوميددددددة فددددددي  ددددددبي  

اال دددت ااة مدددن المدددوارا المتاحدددة، والبحدددث عدددن 

رية مصدداار  يدددر تقليديددة ونردددا وتانولوجيددا مصددد

وعالميددة لتحليددة الميدداا ومعالجددة ميدداا الصددرف

 ااة الزراعي والصحي، وفي  بي  تعرديا اال دت

ا مددن المددوارا المائيددة واال ددتحدام افم دد  للميددا

فددي الددري، فقددد تددا االنتهدداء مددن تحويدد  مسدداحة

ألددي فددددان هلددد  نردددام الدددري الحدددديث بزيدددااة25.8

ألدددددددي فددددددددان عدددددددن المسدددددددتهدف تحقيقدددددددل 1.8

هلددد  2020بالمحافردددة تدددالل ال تدددرة مدددن يونيدددو 

.2021يوليو 

ن اتصدددال ا، تعمددد  الدولدددة علددد  تشدددجيع المدددزارعي

ن عل  ا تحدام نُرا الري الحدديث لمدا تقدمدل مد

نددداص تددوفير الطاقددة المسدددتحدمة فددي توليددد ماكي

ددددعالري، وتحسيددددن توا  التربددددة الزراعيددددددة، ورف

هنتاجيتهددددا، وتقليدددد  ال اقددددد فددددي نرددددا الصددددرف

الزراعددددي وكدددد لك تددددوفير مسدددداحاص ه ددددافية مددددن 

ي افرا دددي القديمدددة التدددي كاندددر تسدددتحدم كمدددراو

ومسدداقي م توحددة، وفددي ه،ددار تلددك الجهددوا فقددد

:تا اآلتي

: ت اي  المجرى المائي لعدا مدن التدرع، أامهدا▪

اددان /  ددعوا / بشددارة /  ددامي )ت ايدد  تددرع 

/ الصددددددقة / قدددددداا / أبدددددو رأس / السدددددماعنة

التسدددددددعين، وأيو دددددددا ت ايددددددد  بعدددددددب التدددددددرع 

بتال ددددددددة بلغدددددددددر ( بهند ددددددددة ري فدددددددداقوس

.مليون جنيل301.3

هنشدداء محطتددي رفددع علدد  مصددرف بحددر البقددر ▪

محطدددة قددداار )و( محطدددة السدددالم الرئيسدددة)

ماليدددين 607بتال دددة بلغدددر 2021عدددام ( عدددزام

2جنيددل، كمددا تددا هنشدداء محطددة رفددع الشددبار 

.مليون جنيل39، بتال ة بلغر نحو 2021عام 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارد الما يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

"
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تا هحدالل وتجديدد ورفدع ك داءة منرومدة الدري▪

   لمزرعة بساتين أنشا ، وهحدالل وتجديدد كد

مدددن فدددا ترعدددة الجبددد  القديمدددة وفدددا مسدددق 

لية أبو أحمد بدالبر افيمدن علد  ترعدة اإل دماعي

.مليون جنيل28.1بتال ة بلغر 2020عام 

ر وفي ه،ار تطة الدولة لت مين احتياجاص مصد▪

المائيدددة، وتعرددديا المدددوارا، وتعزيدددز البرندددامم

القددومي لتطددوير وتحددديث منرومددة الددري، تددا

هحددددالل وتجديددددد قددددبااص الصددددرف المغطدددد  

ل، وهحدددددالل / ر / بمنطقدددددة افحدددددراز افولددددد  أ 

وتجديددد قددبااص الصددرف المغطدد  بمنطقددة

ف بلبددديم وبدددالا العابدددد ال انيدددة  وذلدددك بهددددد

زيددااة تحسددين حالددة التربددة، وتقليدد  ملوحتهددا و

ة اإلنتاجيددة الزراعيددة، وتددا هحددالل وتجديددد محطدد

اددرف ادد ت وبحددر البقددر بهدددف هعددااة ت ايدد 

اء محطاص الرفع ورفع ك اءتها وقدرتها للوف

بمتطلبدددداص الدددددري والصددددرف للزمامددددداص التدددددي 

.مليون جنيل58.2تحدمها، بتال ة بلغر نحو 

كمدددددا تدددددا هنشددددداء كدددددوبري بمنطقدددددة القندددددا،ر ▪

ديةالتسددددعة بمدينددددة الزقدددددازيو بتال ددددددددل مالدددد

.  ماليين جنيددددل7

ترعدددة 23كمدددا يدددتا تن يددد  أعمدددال ت ايددد  عددددا ▪

كيلومتر، لحدمدة 100بمركز الحسينية ب ،وال 

ألددددي فدددددان كمرحلددددة أولدددد  و ددددوف 38زمددددام 

. تستام  الحطة في المرحلة ال انية

ة أيو ددا تددا ت ايدد  ترعددة قددراقي الغزالددي وترعدد▪

مليدددون جنيدددل، بهددددف 25.5بتال دددة السدددعدة

 ا  تحسين حالة الري والرروف البيئية، والح

علدددد  افورنيددددك التصدددددميم  للترعددددة وت ايددددد 

.المجرى المائي للترعة

ر اد ا نتيجة للجهوا التي قامر بها الدولة لتطدوي

القطدداع بلددغ هجمددالي تال ددة مشددروعاص المددوارا

مليدددار جنيدددل 2.1المائيدددة والدددري بالمحافردددة نحدددو 

(.2021-2014)تالل ال ترة 
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اتمدام تحر  المشروعاص البيئيدة بدالا ير مدن اال

د ا كبيدر ا والت ييد من ق بد  الدولة، وتب ل الدولة جه

تدددددالل المرحلدددددة الحاليدددددة فدددددي تن يددددد  المحطدددددت 

المتاامددددد  لتطدددددوير منرومدددددة هاارة المحل ددددداص 

الصددددلبة علدددد  مسددددتوى الجمهوريددددة، وموااددددلة 

ين الجهوا لت عي  ا ا المنرومة  وذلك لتحس

افو دددددداع الصددددددحية للمددددددوا،نين، والحددددددد مددددددن 

يدة معدالص التلوث، فول ا عن هقامة اناعة و،ن

ا إلاارة المحل اص، وتوفير فر  عمد  جديددة، لد 

نشداء تا هنشاء محطة و يطة ثابتة بدالقرين، وه

محطددة أتددرى بمشددتول السددوب فددي أ سددطم 

  مددن أجدد  تحسددين عمليدداص الجمددع والنقدد  2015

.لتحسين منرومة هاارة المحل اص

وتددا هنشدداء عدددة محطدداص و دديطة ثابتددة أتددرى 

محطددة ايددرر نجددا، ومحطددة : بالمحافرددة، منهددا

اإلبراايميدددة  وذلدددك مدددن أجددد  تحسدددين عمليددداص 

.جمع ونق  المحل اص

البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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ة الجدددير بالدد كر أنددل تددا هنشدداء المحطددة الو دديط

، 2020بمنيددددا القمددددح بمحافرددددة الشددددرقية عددددام 

مليددون جنيددل، والتددي تددا 17.7بتال ددة بلغددر حددوالي 

وائي االنتهاء من هنشائها بتحوي  المقلس العشد

لد  بمنيا القمح هل  محطة و يطة للمحل اص ع

ألددي متددر مربددع، لتاددون أول محطددة 2.8مسدداحة 

و دددديطة بالمنطقددددة تحدددددم مركددددز منيددددا القمددددح 

والمنا،و المجاورة لها وتسااا في مندع عدواة 

التراكمدددددداص مددددددرة أتددددددرى، حيددددددث قامددددددر الددددددوزارة 

برفدع نحدو بالتنسيو مع الهيئة العربية للتصدنيع

ألي ،ن من التراكماص ونقلهدا هلد  المددفن17.5

الصددددددددحي بالحطددددددددارة والحددددددددا  بالمحافرددددددددة، 

متددر ا 52تددريال حمولددة 2)باإل ددافة هلدد  تددوفير عدددا 

لنقددددد  المحل ددددداص الدددددواراة مدددددن ( ماعب ددددا ولدددددوار

.المحطة هل  المدفن الصحي للمحافرة

مصددددانع لتدددددوير 3وتمتلددددك محافرددددة الشددددرقية 

، وبلددغ هجمددالي عدددا المدددافن 2020القمامددة عددام 

.مدفن في العام ن سل2الصحية 

وتسددددع  الدولددددة هلدددد  تطبيددددو بددددرامم ماافحددددة 

التلوث فدي جميدع المحافرداص وهلدزام المنشدلص

.بتطبيو أحاام قانون البيئة

ة تتام ددا، فددي ه،ددار  ددعي الدولددة لتحسددين الحالددد

ن البيئيدددة و الصدددحية للمدددوا،نين والعمدددال الددد ي

يتعدددددداملون مباقددددددرة مددددددع المحل دددددداص الطبيددددددة 

عددن واإللاترونيددة، والحددد مددن االنبعاثدداص الناتجددة

ن يد  التحلل  ير اآلمن من تلك المحل اص، تدا ت

مشدددددروع حمايدددددة ادددددحة اإلنسدددددان والبيئدددددة مدددددن 

وية االنبعاثددداص  يدددر المتدعدمددددة للملوثددداص العوددد

وف ال ابتددة النابعددة مددن االحتددراب والحددرب الماشدد

لدددك لمحل ددداص الرعايدددة الصدددحية واإللاترونيدددة، وذ

بالتعددددداون مدددددع وزارة الصدددددحة والسددددداان ووزارة 

االتصدددداالص وتانولوجيددددا المعلومدددداص، حيددددث تددددا

تن يدددددددد  المشددددددددروعاص بمحافردددددددداص القدددددددداارة، 

يونيدو )ة اإل اندرية، الشرقية، والغربية في ال تر

ة ، وبلغر التال دة اإلجماليد(2021 بتمبر –2016

.مليون جنيل2.8للمشروع 



المرافدددددددددددددددددددددددددد  
والشددددددددددددددددددبكات

05



مدددددددددددددددددددددددددددن 7

اإلنجددددددازات

سندددددددددددددوات

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

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 

149.2
مليددددون يددددورو، تال ددددة 2.5ماليددددين اوالر و5.2و

ي بالمحافردة فدزيزينيداهنشاء محطة محوالص 

.2021يوليو 

كدددددددددددددددددددددددددددددددوبري

ة عدام هجمالي كمية الاهرباء المستهلاة لإلنار

2020 .

530

135
هجمدددددددالي عددددددددا الابددددددداري ال ابتدددددددة والعلويدددددددة 

.2020/2019والمتحركة حت  عام 

57.3%
عدام نسبة مستحدمي اإلنترنر في المحافردة

202/2019.

مليدددددددددددددددددون

562.7متددر مكعددب
فدي هجمالي كمية مياا الشدرر النقيدة المنتجدة

.2020/2019المحافرة عام 

مليددون كيلددووات

فددددددددي السدددددددداعة

مليددددددددددون

98جنيددددددددددددددد 
.2020عدا السنتراالص بالمحافرة بحلول عام 

سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنترالًا
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 يدد  انطالق ددا مددن ااتمددام القيددااة السيا ددية بتن

المشددددددددروعاص وتطددددددددوير الحدددددددددماص المقدمددددددددة 

للمددددددوا،نين فددددددي جميددددددع القطاعدددددداص، تااددددددة 

ة مشددددروعاص البنيددددة اف ا ددددية، وتطددددوير قددددبا

الطدددددددرب والابددددددداري، لتسدددددددهي  حركدددددددة النقددددددد ، 

واالنتقددددال، وجددددد ر اال دددددت ماراص، ومشدددددروعاص 

روري، التنمية، والقواء عل  التادس والزحام الم

وتوفير الوقر والجهد علد  المدوا،نين، قدهدص

محافرددددة الشددددرقية راددددي وتطددددوير عدددددا مددددن 

.الطرب بمراكز ومدن المحافرة

امددة بلددغ هجمددالي عدددا الابدداري التابعددة للهيئددة الع

، 2020/2019كددددوبري عددددام 158للطددددرب والابدددداري 

.2014/2013كوبري عام 120مقارنة ر 

:يفيما يلأهم مشروعات قطاع الطرق تتم   

هنشددداء القطددداع ال ددداني مدددن الطريدددو الددددائري ▪

يددة كيلددومتر ا،  بتال ددددددة مال27اإلقليمددي بطددول 

.2016مليون جنيل في يونيو 700بلغر 

الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق والنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
"
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هنشددداء القطددداع ال الدددث مدددن الطريدددو الددددائري ▪

كيلددددددومتر ا، بتال ددددددددددة 26.5اإلقليمددددددي بطددددددول 

.2017مليددداراص جنيدل، في ايسمبر 3

ل أبو افتور بطدو/ هنشاء ،ريو  زالة تيم ▪

.مليون جنيددددددل33كيلومتراص، بتال دددددددددددة  9

أبدددو كبيدددر/ هنشدداء وتو دددعة ،ريددو أبدددو حمدداا ▪

غدددركيلدددومتر ا، بتال ددددددددة ماليددددددددة بل22بطدددول 

.مليدددددددون جنيدددددددددددل24

بمدينددددة الزقددددازيو مددددروريينهنشدددداء محددددورين ▪

( مشددددددددددددددددتول القا ددددددددددددددددي–المسددددددددددددددددلمية )

غدددر كيلدددومتراص، بتال دددة ماليدددة بل3.5بطدددول 

.مليون جنيل14

لهنشددداء ،ريدددو اائدددري لمديندددة أبدددو كبيدددر بطدددو▪

مليددون جنيددل، 12كيلددومتراص، بتال ددة ماليددددة 5

ورفدددع ك ددداءة وازاوال ،ريدددو رمسددديم ترعدددة 

دددددددةكيلدددومتر ا، بتال ددددة مالي13الشدددبار بطدددول 

.2017مليددون جنيدل في ايسمبر 22

وللحددد مددن مشدداالص وحددوااث الطددرب وتسددهي  

م بلبددي-حركددة المددرور، تددا راددي ،ريددو الزقددازيو 

.ماليين جنيل104كيلومتر ا، وبتال ة 28بطول 

ندة كما تدا تطدوير وازاوال ،ريدو أبدو حسدين بمدي

ماليددين جنيددل، 8، بتال ددة 2019الزقددازيو فددي يونيددو 

ياراص ليم دد  محددور ا مروريفددا جديددد ا يددربت بددين السدد

القاامددة مددن اتجدداا افحددرار، والقدداام مددن القدداارة 

ا ومنيدددا القمدددح، مدددرور ا بن دددو أبدددو الدددري  وادددول 

لدددددددات  المدينددددددة  ل ددددددك االتتناقدددددداص المروريددددددة 

وتسددددهي  حركددددة السددددياراص وعبددددور المددددوا،نين، 

.وهعااة الوجل الجمالي لمدينة الزقازيو

نددة ولسدديولة حركددة النقدد  الداتليددة مددن وهلدد  مدي

مددن الزقددازيو، ولتيسددير نقدد  الحااددالص الزراعيددة

فدي منا،و اإلنتال لمنا،و التوزيع، وللمساعدة

مدددرور  دددياراص المحددداجر مدددن أبدددو حمددداا وبلبددديم 

اون الدددددتول لمدينددددة الزقدددددازيو  لحلددددو  ددددديولة 

مرورية، 
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ببحدددر أبدددو" جسدددر أيمدددن"،ريدددو : فقدددد تدددا افتتدددام

ةافتوددددر بمحافرددددة الشددددرقية بتال ددددة هجماليدددد

مليدددون جنيدددل، والممتدددد مدددن قريدددة  زالدددة حتددد  30

كيلددددومتراص، 6،ريددددو بلبدددديم الزقددددازيو بطددددول 

ية اإل ددماعيل-أبددو حمداا -ويدربت ،ريددو الزقدازيو 

ع القددداارة، وتدددا رفددد–بلبددديم -بطريدددو الزقدددازيو 

متددر ا 12ك دداءة الطريددو وزيددااة عر ددل ليصدد  هلدد  

ريددو مربع دا، وتددا تغطيددة الجانبيدداص المجدداورة للط

كيلددددومتراص، وعمدددد  حمايددددة لبحددددر أبددددو 4بطددددول 

متدددددر مدددددن تدددددالل هنشددددداء 1200افتودددددر بطدددددول 

.الحوائت الساندة للدب 

اع أهم مشروعات قطةوفي السياب ذاتل تتم   

:فيما يليالكباري 

تددددا هنشدددداء العديددددد مددددن الابدددداري بمحافرددددة ▪

كدددوبري أبدددو حمددداا العلدددوي، : الشدددرقية، منهدددا

ي، وكوبري افقراف العلوي، والعبا ة العلدو

ااني محمدد/ كوبري الشهيد عقيد أركان حرر

 ددددليمان، وكددددوبري العبددددور، وكددددوبري الصدددددر، 

-:عل  النحو التالي( 2020-2014)تالل 

هنشددددددداء كدددددددوبري الصددددددددر بمديندددددددة الزقدددددددازيو ▪

 دددددة بالتنسددددديو مدددددع الهيئدددددة الهند دددددية بتال

اص مليدددددددون جنيدددددددددددل، ل ك االتتناقد175ماليدددة 

، المرورية من اات  مدينة الزقازيو هل  تارجها

وتيسدددير حركدددة المدددرور أعلددد  منطقدددة مزلقدددان 

الصدددددددر، وتقا،عدددددداص السدددددداة الحديددددددد مددددددع 

الطريددو الددددائري بالمدينددة،، وللمسددداامة فدددي

مدن نق  حركة  ياراص النقد  ال قيد  القاامدة

المحدددداجر ،ريددددو بلبدددديم هلدددد  تددددارل المدينددددة 

والمتجهددددددددة هلدددددددد  المحافردددددددداص المجدددددددداورة 

(.الغريبة–القليوبية –الدقهلية )
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تددا هنشددا ا لتعردديا" كددوبري أبددو حمدداا العلددوي"

الحربددددي عبددددر ربطددددل " 36"اال ددددت ااة مددددن ،ريددددو 

ة المدددزاول، بتال ددد" الزقدددازيو/ أبدددو حمددداا "بطريدددو 

ت مليون جنيل، مما يسها أيوا فدي ربد22بلغر 

منطقدددددددة الددددددددلتا والوجدددددددل البحدددددددري بمحافردددددددة 

يددددة اإل ددددماعيلية، وال ددددتيعار الا افدددداص المرور

.متر1600وتقلي  زمن الرحلة بطول 

ن، م ادداني  ددليما.هنشدداء كددوبري الشددهيد عقيددد أ

ن للقواء علد  التقا،عداص السدطحية، والحدد مد

الحوااث المرورية، ونق  الحركة المرورية من حي

افحددددرار هلدددد  منطقددددة التجنيددددد والعاددددم، ومددددن 

بلبيم والقداارة هلد  حدي افحدرار، وادو عبدارة عدن

العلدددددوي بطدددددول: كدددددوبري  دددددياراص مدددددن اوريدددددن

متددددر ا، 13.6أمتددددار، وارت دددداع 8أمتددددار، وعددددرم 906

أمتدددددار، 8متدددددر ا، وعدددددرم 650والسددددد لي بطدددددول 

أمتدددددار، وتبلدددددغ التال دددددة اإلجماليدددددة 5.6وارت ددددداع 

مزلقان دددا 19مليدددون جنيدددل، تطدددوير 213للمشدددروع 

مزلقان ددددا أتددددرى جددددار 46بالاامدددد  باإل ددددافة هلدددد  

. تطويراا

ير فددي  ددوء مددا  ددبو تتوددح جهددوا الدولددة لتطددو

البنيدددددة التحتيدددددة التدددددي تعدددددد مدددددن أادددددا عوامددددد  

مددا االنتعدداخ والتعددافي االقتصددااي فددي مصددر، ل

تقدددوم بدددل اددد ا المشدددروعاص مدددن تدددوفير فدددر  

و التشدددغي  المباقدددرة و يدددر المباقدددرة، وتحقيددد

أادددداف التنميددددة المسدددتدامة أتدددد  ا فدددي االعتبددددار

مددددا المعدددايير البيئيددددة، وماافحدددة تغيددددر المندددا   ك

حققدددر اددد ا المشدددروعاص اددددف ا أ ا دددي ا وادددو 

.تعزيز المشاركة بين الحاومة والقطاع الحا 

ويعد قطداع النقد  والمواادالص مدن القطاعداص 

ة الحيويدددة لالقتصددداا لمدددا يدددوفرا مدددن تددد مين حركددد

ي نقددد  الركدددار والبودددائع علددد  النطددداقين المحلددد

ومددا يلعبددل مددن اور رائددد فددي افددع حركددة , والدددولي

اجيدة االقتصاا، وتقديا الحدماص للقطاعداص اإلنت

والحدميدددددة افتدددددرى، حيدددددث قدددددهدص محافرددددددة 

الشدددرقية نقلدددة نوعيدددة فدددي اددد ا القطددداع وذلدددك 

لتسدددددددهي  الحركدددددددة المروريدددددددة وربطهدددددددا باددددددد  

.محافراص الجمهورية



سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7|محاف ة الشرقية  | 77

اص في ه،ار تن ي  تطدة الدولدة نحدو تدوفير الحددم

د للموا،نين عل  مستوى جميع القطاعداص، فقد

تدددا افتتدددام عددددا مدددن المشدددروعاص الجديددددة فدددي 

بريدد مجال االتصاالص وتانولوجيا المعلومداص وال

:بمحافرة الشرقية، حيث تا ه،الب

، الدد ي تددا (زراعددة تددك)مشددروع الزراعددة المعرفيددة 

 تي تن يددد ا فدددي قريدددة المنيدددر بالشدددرقية، والددد ي يددد

 ددمن اور معهددد تانولوجيددا المعلومدداص التددابع

عدداا لوزارة االتصاالص وتانولوجيدا المعلومداص إل

الادددددواار االحترافيدددددة المتحصصدددددة، والتدددددي نجدددددح

يدددل المعهدددد فدددي تطويرادددا، ونتيجدددة مباقدددرة لتبن

حددددم  يا ددة مددزل التدددريس بددالتطبيو المبدددع  ي

ا ا المشروع ك  اف،دراف المعنيدة بالمنرومدة

الزراعية من فالم، ومرقد زراعي، ومدير الجمعية

ا الزراعية، وتاجر المحااي  الزراعية  من تالل عد

.من تقنياص وم اايا تانولوجية محتل ة

ا االتصةةةةةةةاالت وتكن ل  يةةةةةةة

المعل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

"
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يقددددم المشدددروع أربعدددة تددددماص رئيسدددة تسددداعد 

ال ددددددالم فددددددي جميددددددع مراحدددددد  الزراعددددددة كنمددددددوذل 

ة لمنرومدددة معرفيدددة تانولوجيدددة متااملدددة لددددور

العمددد  الزراعيدددة بدددالقرى المصدددرية،  وذلدددك علددد  

:النحو التالي

ي هرقداا فالحدي القريدة، وتقدديا المسداعدة فدد▪

زراعددددة محصددددول ال راولددددة التددددي تشددددتهر بددددل 

دث القريددة، بمددا يتدديح لل ددالم التعددرف علدد  أحدد

و دددددائ  محاربدددددة اآلفددددداص، وتقنيددددداص الزراعدددددة 

الحدي ددددددة، ويددددددوفر و دددددديلل فعالددددددة للمرقددددددد 

للتواادد  الدددائا مددع ال ددالم  وذلددك مددن تددالل

.ا تحدام تقنياص التعلا اإللاتروني

ميانددددددة المعددددددامالص الحااددددددة بددددددال الم مددددددع ▪

مدن الجمعية التعاونية الزراعية مما يحدم كل ا

ال ددالم فددي تعامالتددل مددع الجمعيددة واال،ددالع

.عل  الحطت الزراعية للموا ا المحتل ة

تدددوفير نردددام مطفدددور للمشدددرف الزراعدددي الددد ي ▪

دمدة يقوم بالت كدد مدن بيانداص المحصدول المق

مددددن ال ددددالم عددددن ،ريددددو أتدددد  اددددورة بجهدددداز 

محمدددول ذكدددي، للمحصدددول مدددن أرم ال دددالم 

.مصحوبة بإحداثياص موقع افرم

د ربدددت ال دددالم بالتددداجر والسدددوب، حيدددث تسددداع▪

ع ال ددالم فددي عددرم المحااددي  الزراعيددة للبيدد

يددع وتسدداعد التدداجر فددي تصدد ح المعددروم للب

.والقيام بمزايدة عل  المحااي 

افتتددددام مركددددز تدمددددة عمددددالء الشددددركة المصددددرية 

جتدددل لالتصددداالص بسدددنترال منيدددا القمدددح ،بعدددد نم 

ن وتطددويرا، حيددث يقددوم المركددز بتقددديا العديددد مدد

الحدددماص المتطددورة لجمهددور المددوا،نين منهددا، 

ا دددددتقبال الطلبددددداص والتعاقدددددد علددددد  الحطدددددو  

.الجديدة، و يراما من الحدماص الحدي ة

اد ا، وقددد بلدغ عدددا السدنتراالص بالمحافرددة عدددا

ألدددي 479بسدددعة 2020 دددنترال ا بحلدددول عدددام 98

دددددر تدددت، وبلدددغ عددددا المشدددتركين بالهاتدددددي ال ابدد

ي ألي مشتره، كمدا بلغدر نسدبة مسدتحدم479

.2020/2019عام % 57.3اإلنترنر بالمحافرة 
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ي تُعددد الاهربدداء أك ددر مصدداار الطاقددة قدديوع ا فدد

ا ال العددالا وأ ددهلها تددوفر ا، وتعددد مددورا ا أ ا دديف

دم  ن  عنل فدي المجتمدع الحدديث، كونهدا تسدتح

فدي جميدع المجداالص، لدد ا فقدد تدا هنشداء محطددة 

محدددوالص مشدددتول السدددوب الدائمدددة بمحافردددة 

الشدددددددددرقية، لتغ يدددددددددة التو دددددددددعاص السدددددددددانية 

والمشددددروعاص الصددددناعية للمنطقددددة التددددي تقددددع

قدرة كيلوفولر66/11بمحافرة الشرقية بجهد 

(2X40 ) ميجددددددا فولددددددر أمبيددددددر، بتال ددددددة بلغددددددر

مليون جنيل53.6

كمددددا تددددا هنشدددداء محطددددة محددددوالص التجمعدددداص 

ف اال ددت مارية بالعاقددر مددن رموددان، التددي تهددد

موحددة، هل  تددعيا وتطدوير الشدباة الاهربائيدة ال

كيلوفولدددر66/11حيدددث تعمددد  المحطدددة بجهدددد 

غددر ميجددا فولددر أمبيددر، بتال ددة بل( 40× 2)قدددرة 

.مليون جنيل44نحو 

اء ولتحسين مستوى الحدمدة المقدمدة، تدا هنشد

-بهنباي)موزعاص كهربائية جهد متو ت 3عدا 

.مليون جنيل68.5بتال ددددددددة ( ايرر نجا-اهيا 

مددوزع 2كمددا تددا رفددع ك دداءة وهحددالل جزئددي لعدددا 

بتال ددددددة ( منيددددا القمددددح-اهيددددا )جهددددد متو ددددت 

مليدون جنيدل، وتا هنشاء مددوزع2.5ماليدددددة بلغر 

 دددددة جهددددددد متو ددددت بدددد بوكبي  بدددددالحطارة بتال

.مليدددون جنيدل32ماليدة بلغر 

وفدددددي مديندددددة القدددددرين، تدددددا هنشددددداء مدددددوزع جهدددددد 

مليددون جنيل، كمدا تدا 34متو ت بتال ددة ماليدددة 

يددر هنشداء مدوزع جهدد متو ددت بالشدهداء بد بو كب

.2017مليددون جنيدل عام 31بتال دة ماليدة 

وذلددك نرددر ا لادددون الطاقددة الاهربائيدددة مددن أادددا 

العوامدددد  المباقددددرة فددددي افددددع عجلددددة التنميددددة 

ع  االقتصااية واالجتماعية في مصر، لد لك تسد

الدولددددة هلدددد  تطبيددددو كدددد  السيا دددداص التددددي مددددن

قدددددد نها االرتقدددددداء بقطدددددداع الاهربدددددداء والطاقددددددة 

المتجددداة وهقامددة العديددد مددن المشددروعاص التددي 

تحدم ا ا القطاع في ك  المحافرداص، والعمد  

.عل  تحسين الحدماص المقدمة للموا،نين

الكهربةةةةةةةةةةةةةةةا  والطاقةةةةةةةةةةةةةةةة
"
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اتصددال ا، تددا االنتهدداء مددن هنشدداء محطددة محددوالص

، بجهددددددد2021بالمحافرددددددة فددددددي يوليددددددو زيزينيددددددا

، وبلغدددددددر التال دددددددة اإلجماليدددددددةكيلوفولدددددددر220

ماليدين اوالر، 5.2مليدون جنيدل، و149.2للمشروع 

.مليون يورو2.5و

محطدداص كهربدداء 4فددي ادد ا السددياب جددار  هنشدداء 

مليددون جنيددل  175بتال ددة  2020بتال ددة فددي يندداير 

ايدددددرر نجدددددا  -منيدددددا القمدددددح -بمراكدددددز  الزقدددددازيو 

ة لتحسددين الحدمددة المقدمددة للمددوا،نين، وتاادد

.بالقرى، وتحسين ا تقرار التيار الاهربي

ممدددا يبدددرز ااتمدددام الدولدددة بمشدددروعاص الاهربددداء 

والطاقددددة المتجددددداة، وذلددددك مددددن أجدددد  تحسددددين 

الحددددماص المقدمدددة للمدددوا،نين، وتدددوفير فدددر  

عمدددد ، وتنميددددة االقتصدددداا المصددددري، وتحسددددين 

وتطدددددددوير البنيدددددددة التحتيدددددددة، وتدددددددوفير احتياجددددددداص

.يةالمشروعاص اال ت مارية والمنا،و الصناع

ركين نتيجة لتلك الجهوا، فقد ارت ع عددا المشدت

بالاهربدددداء فددددي محافرددددة الشددددرقية ليصدددد  هلدددد 

بإجمدددالي ،اقدددة 2020مليدددون مشدددتره عدددام 2.8

مليدددددون كيلدددددوواص فدددددي 530مسدددددتهلاة لإلندددددارة 

. الساعة في العام ن سل

2.3

2.8

2014 2020

باء  تطور عدد مشتركي ىبكة الكهر

2020و2014بالمحاف ة خالل عامي 

(مليون مشتر )

.وزارة الاهرباء والطاقة المتجداة: المصدر 
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ال صةةة ل للميةةةال الصةةةال ة للشةةةر  هةةة   ةةةق 

عااة ونتيجة إلاراه الدولة ب امية هلك  إنسا ؛

ايالدددة قطددداع ميددداا الشدددرر والصدددرف الصدددحي، 

جددو بمددددا يا دد  هنجدداز افاددداف اال ددتراتيجية المر

اء تن يددد اا لصدددالح المدددوا،ن، يدددتا تطدددوير وهنشددد

العديدد مددن مشدروعاص الميدداا والصدرف الصددحي 

رر بالمحافرة، حيث بلغ هجمالي كمية مياا الش

.2019مليون متر ماعس عام 589المنتجة 

صدرية ونتيجة لد لك فقدد بلغدر نسدبة اف در الم

المتصددددددلة بالشددددددباة العامددددددة لميدددددداا الشددددددرر 

اان بمحافرة الشرقية وفقا للتعداا العام للس

%.92.5نحو 2017واإل اان والمنشلص 

وفددي ادد ا اإل،ددار تددا هنشدداء عدددة محطدداص ميدداا 

، ومدددددن (2021–2014)بالمحافردددددة فدددددي ال تدددددرة 

:أامها

ألددي600محطددة ميدداا العاقددر مددن رموددان ▪

مليددار جنيددل 2.2متددر ماعددس فددي اليددوم بتال ددة 

لحدمددددة المدينددددة، كمددددا تددددا ا ددددتامال تن يدددد 

م قددبااص ونقددا  الددربت لمحطددة ميدداا بلبددي

آالف متدددددر ماعدددددس فدددددي اليدددددوم، 204بطاقدددددة 

م مليون جنيل لحدمة مدينة بلبدي575بتال ة 

.والقرى المجاورة

تو ددعة محطددة ميدداا بندد  قددب  وتدد  حددوين ▪

ألدددي متدددر ماعدددس فدددي اليدددددددوم بددددل ا 51بطاقدددة 

200ألي متر ماعس في اليوم بتال دة17مدددن 

ددددددي مليدددون جنيدددل  تددد اي الحدمدددددددددة لقدددريتددددددي بن

.قبددددددد  وتددددد  حويددددن

هنشدداء مدددددددددروب لددمددحدددددطة ميدددددددددداا الحسددينية ▪

ألددددي متددددر ماعددددس فددددي اليددددوم 34بطدددددددددددددددداقة 

.مليون جنيدل29بتال دددة 

محطدددددددددة آبدددددددددار 16هحدددددددددالل وتجديدددددددددد عددددددددددا ▪

محطددددة  دددطحية بتال دددة 12ارتدددوازي وعددددددا 

.مليون جنيددل11

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةال الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةة ي

"
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فددداقوس / تو دددعة محطدددة ميددداا أبدددو قدددلبي▪

آالف متددر  ماعددس فددي اليددوم بدددل ا204بطاقددة 

ة ألددي متددر  ماعددس فددي اليددوم بتال دد102مددن 

مليددددددون جنيددددددل تدددددد اي الحدمددددددددة لمدددددددددددن 575

ي تدا نهوادددا فد( أبو كدددددبير–القرين –فاقوس )

.2017 بتمبر 

هنشددداء محطدددة ميددداا تلدددراه مركدددز أوالا ادددقر ▪

ة ألددي متددر ماعددس فددي اليددوم بتال دد26بطاقددة 

اه مليون جنيل، تدد اى الحدمدة لقريددة تلدددددر100

.2017وتوابعها في  بتمبر 

ألددي 102تو ددعة محطددة ميدداا اهيددا بطاقددة ▪

ألددي متددر  34متددر ماعددس فددي اليددوم بدددل ا مددن 

مليدددون جنيدددل، 320ماعدددس فدددي اليدددوم بتال دددة 

-ايددددرر نجدددا -اهدددديا )تددد اى الحدمدددة لمراكدددز 

.2017في ايسمبر ( االبراايمية

ألي 43تو عة محطة مياا العبا ة بطاقة ▪

مليدون جنيدل، 95متر ماعس في اليدوم بتال دة 

تدددددد اي الحدمددددددة لمدينددددددة الزقددددددازيو والقددددددرى 

.2018المحيطة في ايسمبر 

ا ددددددتامال تن يدددددد  قددددددبااص ونقددددددا  الددددددربت ▪

ألدي متدر 86لمحطة مياا منيدا القمدح بطاقدة 

مليددون جنيددل، 255ماعددس فددي اليددوم، بتال ددة 

تد  كما تمر تو عة محطة مياا بني قدب  و

ألددي متددر ماعددس فددي اليددوم ، 51حددوين بطاقددة 

 ة ألي متر  ماعس في اليوم ، بتال17بدل ا من 

.مليون جنيل200

ي ولتحسدددين مسدددتوى الحدمدددة المقدمدددة لمددددينت

اددان الحجددر وأوالا اددقر، تمددر تو ددعة محطددة 

ألي متر  ماعدس فدي اليدوم، 32مياا حجير بطاقة 

ألددي متددر  ماعددس فددي اليددوم بتال ددة16بدددل ا مددن 

مليدددون جنيدددل، كمدددا تدددا هنشددداء محطدددة 32بلغدددر 

آالف متدر ماعدس فدي 10مياا اإلبراايمية بطاقدة 

مليددددون جنيددددل لحدمددددة مدينددددة 16اليددددوم بتال ددددة 

دددةالعالقماإلبراايمية، وتا هنشاء محطدددة ميددداا 

ة ألددي متددر ماعددس فددي اليددوم بتال دد2.6بطاقددددددة 

.ماليين جنيل6
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، فلدددا تتدددواند قطةةةاع الصةةةرف الصةةة يأمدددا عدددن 

الحاومددة فددي هقامددة مشددروعاص الصددرف الصددحي 

: ليوبنيتل التحتية، والتي ي تي من أبرزاا ما ي

تدددا هنشددداء محطدددة معالجدددة الصدددرف الصدددحي▪

.مليون جنيل115ب بو حماا بتال ة بلغر 

تددددا هنشدددداء محطددددة معالجددددة اددددرف اددددحي ▪

.  مليون جنيل140بلبيم بتال ة بلغر 

محطداص رفدع 6هنشاء عدا 2017في ايسمبر ▪

مليدون جنيدل تد اى الحدمددددة 120بتال ة ماليدة 

محطددة 14قددرى، كمددا تددا هنشدداء عدددا 6لعدددددا 

مليدددون جنيدددل، تددددد اي 350رفدددع بتال دددة ماليدددة 

.2019قريددددة في  بتمبر 14الحدمدددددة لعددددددددا 

ألدي 46محطدة معالجدة بطاقدة 2هنشاء عدا ▪

مليون 242متر ماعس في اليوم بتال ة مالية 

جنيدددددل تددددد اى الحدمدددددة هلددددد  مدينددددددددة بلبددددديم، 

.نوالقدددددرى المحيطدددددددة بها، وقريدددة الصنددافي

هنشاء محطة ادرف ادحي  دماكين الشدرب▪

.مليون جنيل66، بتال ة بلغر 2021عام 

ا االنتهدداء مددن تو ددعاص اددرف اددحي أبددو متندد▪

.مليون جنيل15، بتال ة بلغر 2021عام 

محطددة معالجددة 3تن يدد  تو ددعاص فددي عدددا ▪

ألددي متددر ماعددددس فددي اليددوم 27اددرف بطاقددة 

.2019مليون جنيل في يونيو 165بتال دددة 

ومددددن أبددددرز محطدددداص الصددددرف الصددددحي التددددي تددددا 

محطدة : 2021حتد  2014هنجازاا تالل ال ترة مدن 

ادددرف ادددحي بئدددر عمدددارة، ومحطدددة رفدددع ادددرف 

، ومحطة معالجة ارف ادحيالمسلميةاحي 

، ، ومحطددة اددرف اددحي عددرر ال دددانالصددنافين

.ومحطة ارف احي منش ة أبو عمر
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ا ا، وتهدف محطدة ادرف ادحي بئدر عمدارة هلد  

تقددددديا تدددددماص الصددددرف الصددددحي لتوابددددع قريددددة 

، هنشدددا  الرمددد  التابعدددة لمركدددز ومديندددة بلبددديم

وفيدة باإل افة هل  القواء علد  تلدوث الميداا الج

 دددددة وتدددددوفير بيئدددددة ادددددحية ونري دددددة، وتبلدددددغ تال

.مليون جنيل30المشروع نحو 

تددام فددي مركددز ومدينددة منيددا القمددح تددا هنشدداء وافت

ة ، بطاق"الصنافين"محطة معالجة ارف احي 

يددة آالف لتددر كدد  يددوم، بتال ددة هجمال6ا ددتيعابية 

مليددون جنيددل، وتوددا المحطددة محطددة 42بلغددر 

كيلددومتر ا، 19رفددع رئيسددة، وقددباة انحدددار بطددول 

كيلددومتر، وتُقددام المحطددة 1.5وتددت ،ددرا بطددول 

الصددددنافينأفدنددددة لتحددددم قريدددة 3علددد  مسدددافة 

ألي نسمة، ما يسها 100وتوابعها، حيث تحدم 

فددي القودداء علدد  مشددالة الصددرف الصددحي فددي

ئددة المنددا،و المحرومددة، والقددرى النائيددة  لحلددو بي

اددددحية نري ددددة وآمنددددة، وح اظ ددددا علدددد  الصددددحة 

.العامة للموا،نين

ع وفددي مركددز ومدينددة أبددو حمدداا، تددا افتتددام مشددرو

ادددرف ادددحي قريدددة عدددرر ال ددددان، والددد ي يودددا 

كيلومتراص 6.3محطة رفع وقباة انحدار بطول 

كيلددددددددومتر، بتال ددددددددة 1.7وتددددددددت ،ددددددددرا بطددددددددول 

.ماليين جنيل10

محاور رئيسة، لتقلي 4تسع  الدولة هل  هنشاء 

ال اقدددد، ورفدددع  دددغو  الميددداا، وهحدددالل وتجديدددد 

الشددددددبااص، ورفددددددع ك دددددداءة الحدمددددددة المقدمددددددة 

ة للمددددوا،نين، وا ددددتحدام تانولوجيدددداص محتل دددد

لتوادددددي  تددددددماص الصدددددرف الصدددددح  للمندددددا،و 

الري يددددة، ويددددتا حالي ددددا هنشدددداء جميددددع المحطدددداص 

بشددددا  قيا دددد ، وتوجددددد بهددددا معامدددد  مركزيددددة، 

للت كدددد مدددن جدددواة الحدمدددة المقدمدددة، مدددن أجددد  

الح ددددددا  علدددددد  مسددددددتوى الحدددددددماص المقدمددددددة 

. للموا،نين

وذلددددددددك تحقيق ددددددددا لجميددددددددع أاددددددددداف التنميددددددددة 

.المستدامة وافع عجلة النمو االقتصااي
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