
 

  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٦٤                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

  محافظة الغربيةمحافظة الغربية ب بلتعريفلتعريف ا ا--١١

 هي إحدى المحافظات الخمس المكونة محافظة الغربية

إلقليم الدلتا بجانب كل من محافظات المنوفية والدقهلية 

 .ودمياطوكفر الشيخ 

مالمح ال خالل بعض منمحافظة الكن التعرف على يمو

 :التاليةعمرانية ال والسكانية و،الطبيعية واإلدارية

     واإلداريةلطبيعيةاالمح  الم١-١

ي وسط الدلتا بين فرعي دمياط  فغربيةال محافظة عقت

، وتحدها  اللذان يحيطان المحافظة شرقاً وغرباًورشيد

 ، افظة المنوفيةـاً محـخ وجنوبـ كفر الشي محافظةشماالً

 .ْ  شـرقا٣١ًَ ٢٠ْ ،  ٣٠َ ٤٨ْ  شماالً، وبين خطي طول  ٣١َ ١٠ْ  ،  ٣٠َ ٣٥فظة الغربية بين دائرتي عرض حاتمتد مو

من جملة مساحة إقليم الدلتا، % ١٦ألف فدان تمثل  ٤٦٢,٣ أي ٢كم ١٩٤٣,٢٧ربية حوالي غال فظةاحم غ مساحةلبتو

 مليون نسمة يمثلون حوالي ٣,٩٠تقريباً من جملة مساحة الجمهورية، ويصل تعداد سكانها إلي حوالي % ٠,١٩ونحو 

عدد السكان والرابعة والمحافظة تعتبر بذلك الثانية في اإلقليم من حيث ، ٢٠٠٥م من جملة سكان الجمهورية عا % ٥,٦

 .من حيث المساحة

 –سنطة ال -يون بس –تي  زف–ر الزيات  كف–محلة الكبري  ال–طنطا ( مراكز ادارية ٨ وتتكون محافظة الغربية من

 مدن، ٨اجمالي عدد المدن الموجودة بالمحافظة تضم كل منها مدينة عاصمة للمركز بذات المسمي ليبلغ ) ور قط -نودسم

 . قرية٣١٧ وحدة محلية قروية يتبعها ٥٣كما تضم المحافظة 

  ربيةغلاقسيم اإلداري لمحافظة تلا

 لتوابعالقري ا قرية رئيسية/ وحدات المحلية لا ٢مكمساحة لا ركزملا

 ٥٠ ٩ ٣٣١,٣٤ اطنط

 ٥٤ ١٠ ٤٤٤,١٥ حلة الكبريملا

 ٣٧ ٦ ٢٠٣,٤٤  الزياترفك

 ٥٤ ٨ ٢١٠,١١ يتفز

 ٢٧ ٤ ١٦٠,٨٩ ونيسب

 ٤٤ ٦ ٢١٨,٥٣ نطةسلا

 ٢١ ٥ ١٤٤,٦٢ ودنمس

 ٣٠ ٥ ٢٣٠,١٩ روطق

 ٣١٧ ٥٣ ١٩٤٣,٢٧ الي المحافظةمجا

 افظة الغربية من إقليم الدلتامحوقع م
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٦٥                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

 السكانية المح  الم٢-١

إسقاطات تبينت المالمح السكانية لمحافظة الغربية بعمل       

ــكانية ــب   س ــكان، والتركي ــم الس ــن حج ــل م  لك

فئات العمـر الرئيسـية، والحالـة       و ،يفيالر/ضريحلا

 .٢٠٠٥م عاليمية، وحجم قوة العمل لالتع

 مليون نسمة عام ٣,٤٠٦ الغربية محافظة حجم سكان غلب

 مليون نسمة وفقاً لتقدير السكان ٣,٩٠١، كما بلغ ١٩٩٦

 ألف نسمة ٤٩٥ بزيادة سكانية قدرها، ٢٠٠٥عام 

بالنسبة لتعدادها األساسي في عام % ١٤,٥ نسبة تمثـل

من حجـم سكان إقليم الدلتـا ونحو  % ٢٤,٦  بحوالي٢٠٠٥المحافظة في عام م سكان وبذلك تقدر نسبة حج. ١٩٩٦

لمحافظة تأتى من حيث حجم السكان في المرتبة الثانية بالنسبة إلقليم امـن حجم سكان الجمهوريـة، وبذلك ف % ٤,٥

 .الدلتا والمرتبة السابعة بالنسبة للجمهورية

سنوياً % ١,٥٢ بالمحافظة بنحو معدل نمو السكانويقدر 

، ومن المتوقع أن يشهد هذا ٢٠٠٥-١٩٩٦خالل الفترة 

 ٢٠٢٢عام % ١,٤٨المعدل انخفاضاً مستمراً ليصل إلى 

حيث ينتظر تراجع معدالت النمو الطبيعي للسكان نتيجة 

للجهود المستمرة المبذولة في مجال تنظيم األسرة 

 .وانتشار التعليم

د سكان  فقد بلغ عدالريفي/التركيب الحضريأما عن 

 مليون نسمة و عـدد سـكان ١,٢١٢الحضر بالمحافظة 

، من جملة سكان المحافظةعلي الترتيب % ٦٨,٩و % ٣١,١ بنسبة ٢٠٠٥ مليون نسمة فى عام ٢,٦٨٨الريف نحو 

ويالحظ أن نسبة سكان حضر المحافظة أقل من مثيلتها على مستوى الجمهورية، وأعلى منها بالنسبة للريف بما يعكس 

 .ة الريفية لمحافظة الغربيةالطبيع

 لسكان فئات العمر الرئيسية أحجامفر تقدير سوقد أ

 أخذاً بالنسب السائدة لفئات ٢٠٠٥محافظة الغربية عام 

 : عما يلي١٩٩٦العمر بآخر تعداد رسمي عام 

يبلغ )  سنة١٥ من لأق( حجم السكان في الفئة العمرية -

 . أف نسمة١١٧٨نحو 

يبلغ ) ةنس ٥٩ -١٥( العمرية  حجم السكان في الفئة-

 .  ألف نسمة٢٤٦٥نحو 

يبلغ )  سنة فاكثر٦٠( حجم السكان في الفئة العمرية -

 . ألف نسمة٢٥٨نحو 

التوزيع التقديري لسكان محافظة الغربية حسب فئات العمر 

 ٢٠٠٥عام 

 ئة العمريةفلا
د السكان دع

 )باأللف(
 النسبة

 ٣٠,٢ ١١٧٨  سنة١٥ من لقأ

٦٣,٢ ٢٤٦٥ ٥٩ – ١٥ 

٦,٦ ٢٥٨  +٦٠ 

 ١٠٠ ٣٩٠١ ملةجلا

 ل الفترةال خ السنوي لمحافظة الغربيةومنمعدل ال

 ١٩٧٦/٢٠٠٥ 

 (%)دل النمو عم نةسلا

١٩٧٦ - 

٢,٣٢ ١٩٨٦ 

١,٦٧ ١٩٩٦ 

١,٥٢ ٢٠٠٥ 

 ١٩٧٦/٢٠٠٥ور حجم سكان محافظة الغربية في الفترة تط

        

 نةسلا

د السكان عد

 )بالمليون(

 الزيادة السكانية
 سنة ١٩٧٦باعتبار عام 

 ١٠٠=األساس 

١٠٠ ٢,٢٩٣ ١٩٧٦ 

١٢٦ ٢,٨٨٥ ١٩٨٦ 

١١٨ ٣,٤٠٦ ١٩٩٦ 

١١٥ ٢٠٠٥٣,٩٠١ 

وعليه فإن نسبـة النـوع      % ٤٩,٥، واإلناث   % ٥٠,٥تبلغ نسبة الذكور    
w.أنثى ذكر لكل مائة ١٠٢تبلغ 
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٦٦                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

لة الكبرى هو أكثر حلما فإن مركز ٢٠٠٥ وحتى عام ١٩٩٦وبافتراض احتفاظ مراكز المحافظة بوزنها النسبي من عام 

 سكان حضر المحافظة نم% ٣٧ي سكان المحافظة حيث يتركز به حوالـي  إجمالنم% ٢٦بة سن المراكز سكاناً ويمثل

% ٦بسيون إلي ادني نسبة من إجمالي حجم السكان والمتمثلة في كز من سكان ريفها، بينما يصل مر% ٢٠وحوالي 

 .من سكان ريف المحافظة %٧من سكان الحضر وحوالي % ٥ويتركز به حوالـي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انية لمحافظة الغربية حتى عام اإلسقاطات السكوتشير 

 إلي تقديرات لكل من حجم السكان، وفئات العمر ٢٠٢٢

حيث سيبلغ حجم سكان  .الرئيسية، وحجم قوة العمل

، ٢٠٢٢ مليون نسمة عام ٥,٠٦٨محافظة الغربية نحو 

أن الزيادة السكانية  ومن ثم تشير التقديرات إلى

 ٢٠٢٢حتي مليون نسمة ١,١٦٧بالمحافظة سوف تبلغ 

تقريباً من جملة سكان عام % ٣٠وبنسبة زيادة تبلغ 

٢٠٠٥. 

 مالمح العمرانيةلا ٣-١

ل االستعماالت الزراعية المسطح غشت تتوزع بنسب متباينة، حيث ٢ كم١٩٤٣,٢٧لمحافظة الغربية  المساحة الكليةتمثل 

% ٠,٩ة األراضي البور إلى حوالي ، بينما تصل نسب%٩,٨يها االستعماالت العمرانية بنسبة ل، ت% ٨٦,١األكبر بنسبة 

 . من إجمالي مساحة المحافظة

من إجمالي المساحة % ٨٨,٦ت الزراعية داخل الزمام اعلي نسبة في بسيون حيث بلغت نحو الوتسجل مساحة االستعما

سيون بنسبة أما األراضي البور فتوجد اكبر مساحة بمركز ب .%٨٢الكلية، بينما توجد أقل نسبة بمركز طنطا وتقدر بنحو 

 %.١يليها مركز طنطا ومركز كفر الزيات ومركز السنطة بنسب متساوية بلغت نحو % ١,٢

 ٢٠٠٧/٢٠٢٢تقدير حجم سكان المحافظة خالل الفترة 

 نةسلا
د السكان دع

 )بالمليون(

 الزيادة السكانية

 ٢٠٠٧باعتبار عام 
 ١٠٠=سنة األساس 

١٠٠ ٤,٠٢٩ ٢٠٠٧ 

١٠٨ ٤,٣٦١ ٢٠١٢ 

١٠٨ ٤,٧٠٩ ٢٠١٧ 

١٠٨ ٥,٠٦٨ ٢٠٢٢ 

 )باأللف نسمة (٢٠٠٥ -التوزيع العددي والنسبي لسكان حضر وريف مراكز محافظة الغربية 

 جملة يفر حضر
 البيان

 % عدد % عدد % عدد

 %٢٤ ٩٣٨,٦٣ %١٩ ٥١١,٥٥ %٣٥ ٤٢٧,٠٨ مركز طنطا
 %٢٦ ١٠٠١,٥٥ %٢٠ ٥٤٩,٢٤ %٣٧ ٤٥٢,٣٢مركز المحلة الكبرى
 %١٠ ٣٧١ %١١ ٢٩٥,٤٢ %٦ ٧٥,٥٨مركز كفر الزيات
 %١١ ٤١٩,٧١ %١٢ ٣٢٧,١ %٨ ٩٢,٦٢ مركز زفتي
 %٦ ٢٤٣,٨٤ %٧ ١٨٨,٦ %٥ ٥٥,٢٢ مركز بسيون

 %٩ ٣٥٨,٨١ %١٢ ٣٢٧,٦٨ %٣ ٣١,١٤ ز السنطةمرك
 %٧ ٢٨٥,٩٦ %٩ ٢٣١,٢٧ %٥ ٥٤,٦٩ مركز سمنود
 %٧ ٢٨١,٤٩ %١٠ ٢٥٧,٦٨ %٢ ٢٣,٨١ مركز قطور

 ١٠٠ ٣٩٠١  ١٠٠ ٢٦٨٨,٥٤ ١٠٠ ١٢١٢,٤٦ إجمالي المحافظة
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 
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       ربية في وجودغلافظة احمل العمراني الهيكلويتمثل 

تي  زف–ر الزيات  كف–محلة الكبري  ال–طنطا (  مراكز٨

     ةتضم بالتبعي) نود سم–يون  بس–ور  قط–سنطة  ال–

،  مدينة علي مستوي إقليم الدلتا٥٧ إجمالي دن منم ٨

 .مهوريةجلا مدينة على مستوى ٢١٨ إجمالي نم وهي

أما بالنسبة للفئات الحجمية السكانية للمدن الثمانية التي 

تضمها محافظة الغربية، فال يوجد بالمحافظة أي مدن 

ة ـة الحجميـين في الفئـنتـة، ويوجد مديـونيـملي

وهم مدينة طنطا عاصمة )  نسمة مليون–لف  أ٢٥٠(

 .المحافظة ومدينة المحلة الكبري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ٢٠٠٥ -) ٢كم(بمراكز محافظة الغربية  استخدامات األراضي

 طانط استخدام األرض
حلة الم

 الكبرى

ر فك

 الزيات
 ورطق نودمس طةسنلا يونسب تيفز

محافظة 

 ربيةغلا

 ١٩٠,٣ ١٩,٩ ١٤,٧ ١٨,٨ ١١,٨ ٢١,٠ ١٨,٧ ٤١,٦ ٤٣,٨ كن ومتناثراتاسم

 %٩,٨ %٨,٦ %١٠,٢ %٨,٦ %٧,٣ %١٠,٠ %٩,٢ %٩,٤ %١٣,٢ سبةنلا

 ٦١,٦ ٨,٤ ٧,٢ ٦,١ ٤,٥ ٥,٥ ٥,٨ ١١,٧ ١٢,٤ فع وجباناتانم

 %٣,٢ %٣,٦ %٥,٠ %٢,٨ %٢,٨ %٢,٦ %٢,٩ %٢,٦ %٣,٧ سبةنلا

 ١٨,٤ ١,٧ ١,٢ ٢,٢ ٢,٠ ١,٨ ٢,٠ ٤,١ ٣,٤ األراضي البور

 %٠,٩ %٠,٧ %٠,٨ %١,٠ %١,٢ %٠,٩ %١,٠ %٠,٩ %١,٠ سبةنلا

ل خاداألراضي الزراعية 

 مامزلا
١٦٧٣,٠ ٢٠٠,٢ ١٢١,٦ ١٩١,٤ ١٤٢,٦ ١٨١,٨ ١٧٦,٩ ٣٨٦,٨ ٢٧١,٧ 

 %٨٦,١ ٨٧,٠ %٨٤,٠ %٨٧,٦ %٨٨,٦ %٨٦,٥ %٨٧,٠ %٨٧,١ %٨٢,٠ سبةنلا

رج اخ ضي الزراعيةاألرا

 الزمام
٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ 

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ سبةنلا

 ١٩٤٣,٣ ٢٣٠,٢ ١٤٤,٧ ٢١٨,٥ ١٦٠,٩ ٢١٠,١ ٢٠٣,٤ ٤٤٤,٢ ٣٣١,٣ ساحة الكليةملا

 دن محافظة الغربيةئات الحجمية السكانية لمفلا

 محافظةلابمدن المتواجدة لا مالي عدد مدن المحافظةجإ د المدن باإلقليمدع ئات الحجميةفلا

 - - - دن المليونيةملا

 حلة الكبرى ، طنطاالم ٢ ٣ مليون-فل أ٢٥٠

 - - ٣ فل أ٢٥٠-١٠٠

 ي ، كفر الزيات زفت ٢ ١٥ فل أ١٠٠-٥٠

 دالسنطة ، بسيون، سمنو ٣ ٢٣ فل أ٥٠-٢٥

 قطور ١ ١٠ فل أ٢٥-١٠

 - - ٣  آالف١٠ من لقأ

  ٨ ٥٧ جماليإلا

يع وأحجام المراكز العمرانية في محافظة الغربيةزوت
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 
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  قتصاديةقتصاديةالالاا  الموارد والوفوراتالموارد والوفورات  --٢٢

 الموارد البشرية ١–٢

السكان داخل قوة : ىه ثة محاور رئيسيةالث من خالل مناقشة الموارد البشرية وسوق العملن إلقاء الضوء على كمي

 حافظة للمسكان ثم من خالل األنشطة الرائدة المكونة للقاعدة االقتصاديةلل ة الفعلية، الحالة التعليميةالعمل، الحالة العملي

  .المختلفةوأعداد العاملين بالقطاعات اإلنتاجية 

  العملمن هم في سن حجم ، حيث يقدر لغربية بوفرة من الموارد البشرية محافظة ا فقد حظيت٢٠٠٥ قديراتوفقاً لت

عن طفيفاً من إجمالي سكان المحافظة، مسجلة بذلك ارتفاعاً % ٦٩ بنسبة ألف نسمة ٢٧٢٣بنحو  )أكثر سنة ف١٥(

 .المركزمن سكان % ٨٢ إلي لتصلبسيون  وترتفع تلك النسبة في مركز %. ٦٨,٩ اإلقليمنسبتهم في 

لتقديرات  وفقا)  فأكثر سنة١٥(في سن العمل   منم% ٤٩,٦ألف نسمة بنسبة  ١٣٥٠ بالمحافظة قوة العمل غتلبوقد 

 اإلناث بصورة أكبر فى التعليم وكذلك فتح مجاالت التحاقتزايد نتيجة  العددزيد يرا ألنه من المتوقع أن ونظ . ٢٠٠٥

 .٢٠٢٢ عام حنيارتفاع النسبة السابقة تدريجيا   يستمروسع، فمن المنتظر أنالعمل أمامهن بصورة أ

بينما % ٤٩,٦حيث تمثل   عن مثيلتها في اإلقليمارتفاعاًمحافظة الغربية إلي  في السكان داخل قوة العملوتشير نسبة 

، بينما تصل إلي %٥١ لتصل إلي  وسمنودالكبرىالمحلة  ي مركزالنسبة فيرتفع تلك  وت. في اإلقليم%٤٦,٥تسجل 

ل إلي أن محافظة كما تشير بيانات المشتغلين الفعليين داخل قوة العم%. ٤٨بنسبة وقطور  زفتي يأدناها في مركز

 %.٨٩,٨بينما يقابلها في اإلقليم  %٩٠,٤ حيث تصل إلي ارتفاعا عن اإلقليمالغربية تسجل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 صاحب عمل و يعمل لنفسه و يعمل بأجر و يعمل بدون أجر وال يضم العدد المتعطل حديث والمتعطل المشتغل: يشمل عدد السكان داخل قوة العمل كل من  و•

 ٢٠٠٥ - محافظة الغربية باأللف نسمة العمل والمشتغلين الفعليين بمراكزوةق

 )١(السكان في سن العمل

 ) سنة فأكثر١٥(
 •) ٣( المشتغلين الفعلينعدد  )٢(قوة العمل

 حافظةملا

 )٣/٢(ةنسب عدد )٢/١(سبةنلا ددعلا سبةالن ددالع

 %٩١ ٢٧٤٫٦ %٤٩ ٣٠٢,٥ %٦٥ ٦١٢ اطنط

 %٨٨ ٢٨٣٫٨ %٥١ ٣٢١ %٦٣ ٦٣٢ حلة الكبريملا

 %٩٠ ١٢٠٫٨ %٤٩ ١٣٣,٨ %٧٤ ٢٧٥  الزياترفك

 %٩٢ ١٣١ %٤٨ ١٤٢,٦ %٧١ ٢٩٧ يتفز

 %٩١ ٩٠٫٤ %٥٠ ٩٩,٨ %٨٢ ٢٠٠ ونيسب

 %٨٩ ١١٧٫٦ %٥٠ ١٣٢,٣ %٧٤ ٢٦٦ نطةسلا

 %٩٣ ١٠٥٫٥ %٥١ ١١٢,٩ %٧٨ ٢٢٣ ودنمس

 %٩٢ ٩٦٫٣ %٤٨ ١٠٥,١ %٧٧ ٢١٨ روطق

 %٩٠,٤ ١٢٢٠ %٤٩,٦ ١٣٥٠ %٦٩ ٢٧٢٣ فظة الغربيةاحم

w %٨٩,٨ ٤٥٤٣,٨ %٤٦,٥ ٥٠٥٧,٦ %٦٨,٩ ١٠٨٨٨ قليم الدلتاإ
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٦٩                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

بمحافظة الغربية لعام   قوة العملحجم وتشير تقديرات

ومن ثم يبلغ .  ألف نسمة١٧٥٩أنها سوف تبلغ  ٢٠٢٢

 ألف ٤٤٠حجم فرص العمل الجديدة المطلوب توفيرها 

 .٢٠٢٢فرصة عمل حتي عام 

 مؤسسات التعليم العالي ، تضمالحالة التعليمية ومن حيث

 طا، ـة طنامعـة بجـ كلي٢٠ الواقعة في نطاق المحافظة

/  معهدا٥٥٧ً(م األزهري ـات التعليـافة إلى مؤسسـة، هذا باإلضـف طالب وطالبـأل ١٥٠ق بها أكثر من ـوملتح

م الفني ـة للتعليـ مدرس٩٠، عالوة على حوالي) مدرسة١٧٠٠أكثر من ( ام ـم العـوالتعلي)  فصل٤٠٠٠أكثر من 

 ٣٢٠٠تضم نحو ) سياحية /صناعي /زراعي/ تجاري(

ومن .البـألف ط١٥٠اهز ـ بأعداد طالبية تنفصالً

 مركزاً للتدريب المهني بمختلف ٣١احية أخرى يوجد ـن

ة المدربة ـهم في إعداد العمالاة مما يسـمراكز المحافظ

 .واألنشطةعلى مختلف المهن 

كنسبة  ٢٠٠٥وفقا لتقديرات التعليمية أما بيانات الحالة 

ي نسبة تعليم فنالحظ أن أعلفأكثر   سنة١٥السكان من 

% ٢٦طنطا إذ تصل به إلي  مركزمتوسط تقع في 

 .%٢٢,٨مقارنة بإجمالي المحافظة الذي يبلغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٢٠٠٥ -لتعليمية للسكان بمحافظة الغربية باأللف نسمةالحالة ا

 معيةاج ق المتوسطوف وسطتم
جستير ام

 ودكتوراه
 جمالي المتعلمين

 ١٥السكان 

 حافظةملا  فأكثرسنة

 ددع % ددع % ددع % ددع % ددع % ددع

 ٦١٢ %٣٩ ٢٤٠,٥ %٠,٣ ١,٨ %١٠ ٦١,٢ %٣ ١٨,٤ %٢٦ ١٥٩,١ اطنط

حلة ملا

 الكبري
٦٣٢ %٣٢ ٢٠٣,٥ %٠,٢ ١,٣ %٧ ٤٤,٢ %٢ ١٢,٦ %٢٣ ١٤٥,٤ 

 ٢٧٥ %٢٨ ٧٧,٣ %٠,١ ٠,٣ %٥ ١٣,٨ %٢ ٥,٥ %٢١ ٥٧,٨  الزياترفك

 ٢٩٧ %٢٨ ٨٣,٥ %٠,١ ٠,٣ %٥ ١٤,٩ %٢ ٥,٩ %٢١ ٦٢,٤ يتفز

 ٢٠٠ %٢٥ ٥٠,٢ %٠,١ ٠,٢ %٤ ٨,٠ %٢ ٤,٠ %١٩ ٣٨,٠ ونيسب

 ٢٦٦ %٣١ ٨٢,٧ %٠,١ ٠,٣ %٥ ١٣,٣ %٢ ٥,٣ %٢٤ ٦٣,٨ نطةسلا

 ٢٢٣ %٣١ ٦٩,٤ %٠,١ ٠,٢ %٥ ١١,٢ %٢ ٤,٥ %٢٤ ٥٣,٥ ودنمس

 ٢١٨ %٢٥ ٥٤,٧ %٠,١ ٠,٢ %٤ ٨,٧ %٢ ٤,٤ %١٩ ٤١,٤ روطق

فظة احم

 الغربية
٢٧٢٣ %٣١,٦ ٨٦١,٧ %٠,٢ ٤,٦ %٦,٤ ١٧٥,٢ %٢,٢ ٦٠,٦ %٢٢,٨ ٦٢١,٤ 

 ٢٠٢٢توقعات حجم قوة العمل لمحافظة الغربية حتي عام 

 نةسلا
 م قوة العملجح

 )باأللف نسمة(

ص العمل الجديدة رف

 المطلوبة

١٣١٩ ٢٠٠٧ 

١٤٥٦ ٢٠١٢ 

١٦٠٣ ٢٠١٧ 

١٧٥٩ ٢٠٢٢ 

١٣٧ 

١٤٧ 

١٥٦ 

 جـامعة طنــطا
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٧٠                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

ا عـن باقـي المـراكز فـى قطاعات طنطيتضح تميز مركز  العمالة علي مستوي مراكز المحافظةوبالنسبة لتوزيع 

تجزئة وإصالح المركبات والسلع الشخصية والمنزلية، النقل والتخزين التعدين وإستغالل محاجر، تجارة الجملة وال

ا يتميز ينمب. واالتصاالت، الوساطة المالية وأنشطة العقارات، اإلدارة العامة والدفاع، التعليم، الصحة والعمل االجتماعي

 .قطاعات التشييد والبناء والفنادق والمطاعم  ىفنود مس مركز

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ١٩٩٦ -وفقا للنشاطمحافظة الغربيةبمراكزتوزيع العمالة

 طنطا النشاط
المحلة 

 الكبرى

كفر 

 الزيات
 قطور سمنود السنطة بسيون زفتى

محافظة 

 الغربية

 ٢٥٩,٧ ٢٩ ١٩,٤ ٢٧ ٢٣,٥ ٣١,٣ ٢٩,٩ ٥٨,٥ ٤١,١ زراعة وصيد األسماك

 ١,٧ ٠,٠٥ ٠,٠٨ ٠,١٥ ٠,٠٧ ٠,٢ ٠,١٦ ٠,٣ ٠,٧ تعدين وإستغالل محاجر

 ١٦٢,٥ ٤ ١٥ ١٠,١ ٥,٤ ١٤,٩ ١٤ ٦٣ ٣٦,١ الصناعات التحويلية

 كهرباء،غاز،بخار،

 إمدادات المياه الساخنة
٧ ٠,٤٥ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٣ ٠,٨٥ ٠,٦ ١,٣ ٢,٥ 

 ٥٨,٣ ١,٨ ٥,٨ ٣,٩ ٢,٣ ٥,٧ ٤,٨ ١٦,٧ ١٧,٣ التشييد والبناء

تجارة جملة وتجزئة وإصالح 

 ٧٢,٢ ٢,٤ ٤,٨ ٣,٩ ٢,٩ ٧,٥ ٤,٩ ٢٠,٥ ٢٥,٣ومنزلية مركبات وسلع شخصية

 ٨,٢ ٠,٢٥ ٠,٧٨ ٠,٤٥ ٠,٣ ٠,٩ ٠,٥ ٢,٤ ٢,٦ الفنادق والمطاعم

 ٤٩,١ ٢,٢ ٣,٥ ٤ ٢,٦ ٥,٤ ٥ ١١,٤ ١٥ النقل والتخزين واالتصاالت

الوساطة المالية وأنشطة 

 العقارات
٤٦,٢ ٢,٩ ٢,٧ ٤,٥ ٢,٧ ٤,١ ٣,٨ ١١,٧ ١٣,٨ 

اإلدارة العامة والدفاع 

 والخدمات اإلدارية واألمنية
١٠٥ ٧,٧ ٥,٤ ١١,٥ ٦ ٩,٧ ٨,٤ ٢٢ ٣٤,٣ 

 ١٠٨,٧ ٦,٥ ٧,٧ ١٠,٤ ٥,٣ ١٠ ٨,٤ ٢٧,٨ ٣٢,٦ مـــليالتع

 ٣٢,٣ ١,٤ ٢,٧ ٣,١ ١,٤ ٢,٤ ٢,٥ ٧,٨ ١١ الصحة والعامل االجتماعي

 ١٨,٣ ١,٣ ١,١ ١,٥ ١,٣ ١,٨ ١,٤ ٤,٤ ٥,٥ خدمات المجتمع

 ٦ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٦٥ ٠,٣ ٠,٧ ٠,٦ ١,٥ ١,٤ أنشطة غير كاملة التوصيف

w ٩٠٦,١ ٥٩,٥ ٦٩,٧ ٨١,٧ ٥٤,٣ ٩٥,٣ ٨٥ ٢٢١,٦ ٢٣٩ ةـالجمل
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٧١                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

 موارد األرضية والزراعيةلا ٢-٢

 نتيجة لزيادة نسمة/ فدان٠,١إذ ال يتعدى  - بمحافظة الغربية نصيب الفرد من األراضي الزراعيةعلى الرغم من تواضع 

 ٣٩٤حو  إال أن محافظة الغربية تعد رغم ذلك من أهم المحافظات الريفية إذ تبلغ المساحة المنزرعة بها ن -عدد السكان

من سكانها بالريف ويعمل معظمهم % ٧٠من إجمالي مساحة المحافظة، كما يقطن ما يقرب من % ٨٦ألف فدان بنسبة 

 .بالنشاط الزراعي 

 غـ بلةـاحة المنزرعـالمساالنخفاض في كما يالحظ أن 

 فدان علي مدي االحدي عشر عاما ألف ١٢حوالي 

ادات العمرانية  لالمتداألولياالخيرة ويرجع ذلك بالدرجة 

ويظهر ذلك . مرشدة على االراضى الزراعيةالغير 

 واضحا بشكل خاص فى مراكز طنطا والمحلة والسنطة

 اجمالي نم % ٧٠حوالي الى  بلغت نسبة التعدي بها إذ

 .حات التعدى بالمحافظةامس

 درجة الخصوبةوتتميز أراضى المحافظة بارتفاع 

ة األولى والثانية  حيث تشكل أراضى الدرجواإلنتاجية

 ةـة بالمحافظـحة األراضى المنزرعأكثر من نصف مسا

، وتقّدر المساحة المحصولية بنحو  ألف فدان٢٦٠حوالي 

وتتميز المحافظة  .١,٩ ألف فدان بمعامل تكثيف ٧٧٦,٥

 كالقطن واألرز والقمح المحاصيل التقليديةبزراعة 

من % ٩٣تمثل ألف فدان  ٧٢٠والذرة بمساحة تناهز 

المساحة المحصولية الكلية، باإلضافة إلى محاصيل 

 . ألف فدان٥٦الخضر والفاكهة على مساحة تربو على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل الزراعية بالمحافظةالمحاصي

 متوسط إنتاجية الفدان اإلنتاج )ألف فدان(المساحة  المحصول

  إردب١٩,٧  ألف إردب٢٣٧٢ ١٢٠ قمح

  قنطار٦,٩  ألف قنطار٣٥٥ ٥١ قطن

  إردب٤,٥  ألف إردب٧,٤ ١,٦ كتان

  طن٣,٩  ألف طن٦٠٠ ١٥٣ أرز

  طن١٩,٨  ألف إردب٢٣٣٢ ١١٨ الذرة

  طن٣٧  ألف طن٣٠٤ ٨,٢ البصل

 النمو العمراني علي األراضي الزراعية

 محصول القطن الذي تشتهر بها المحافظة 
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٧٢                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

 تشتهر المحافظةوعالوة على المحاصيل التقليدية، 

بزراعة البطاطس ويوجد بها المركز الدولى للبطاطس 

ينة زفتى بزراعة الكتان بكفر الزيات، كما تشتهر مد

 .من جملة اإلنتاج القومي% ٨٠ث تنتج حيوالشعير 

يز المحافظة بحدائق الفاكهة هذا باإلضافة إلى تم

والبساتين المنتجة لمحاصيل الموالح والموز والجوافة 

ولعل ما يميز  .والمشمش والكمثرى والتفاح والعنب

أيضاً المحافظة هو زراعة النباتات العطرية واألعشاب 

يوتها بالخارج، وبعضها يتم الطبية التي يتم تصدير ز

تصنيعه محلياً في مصانع العطور بالمحافظة، وبصفة 

قطور وأبرز هذه النباتات الياسمين، بمركز خاصة 

والورد البلدي، والقرنفل، والبنفسج، والقطيفة، والريحان، 

فداناً يصل  ٢١٨وتقدر المساحة المنزرعة بها نحو 

 مركز  طن، ويختص١٥٨٠إنتاجها السنوي إلى نحو 

من % ٧٠من المساحة و% ٦٠قطور وحده بنحو 

 .اإلنتاج

وتشكل المحاصيل الزراعية سالفة الذكر مدخالت رئيسية 

للعديد من الصناعات القائمة بنطاق المحافظة التي يرتبط 

 زةـيـق المـنموها وتطورها بمدى تدفق هذه المدخالت ودرجة جودتها وانتظام توريدها بأسعار مناسبة تحق

ي ـا  تأتـن هنـوم. نافسية للصناعات المحليةالت

التوسع الرأسي في الزراعة باالرتفاع باإلنتاجية  ةـأهمي

 .الزراعية للوحدات القائمة

أما فيما يتعلق بالتوسع األفقي في الزراعة، فإن اإلمكانات 

المتاحة تعد محدودة للغاية نظراً لعدم وجود امتدادات 

لتي يمكن استصالحها صحراوية وقلة األراضي البور ا

، يوالداجناإلنتاج الحيواني وفيما يخص  .واستزراعها

تحتل محافظة الغربية مركزاً متقدماً بين محافظات 

ية ـاط الزراعي للمحافظة، في ظل قيام أغلب المزارعين بتربية الماشـالجمهورية، حيث يرتبط هذا اإلنتاج بالنش

ار والجاموس، ـ ألف من األبق٥٠٠ية المنتجة بنحو ـأعداد رؤوس الماش حيث تقّدر ، العتمادهم عليها في الزراعة

 . ألف رأس من األغنام والماعز٣٢٠فضالً عن 

 زراعة البطاطس بالمحافظة

 مزارع تسمين المواشي بالمحافظة

 إنتاج المحافظة من الموالح 

 زراعة الورود والنباتات العطرية بالمحافظة
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٧٣                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

 مليون وحدة من ٧هذا باإلضــافة إلى ما يربو على 

، ويقابل )طيور أخرى/ أرانب/ دجاج (الثروة الداجنة

هذه الثروة الحيوانية إنتاج ملحوظ من اللحوم الحمراء 

يضاء واأللبان على مستوى محافظة الغربية يقدر والب

 .ى التواليـن علـألف ط ١٣٠، ٢٠، ٤٤بنحو 

مراكز طنطا و المحلة الكبرى وقطور أكثر من  جـتنت

وكما هو الحال بالنسبة للنشاط الزراعي، يعد ، نصفها

اإلنتاج الحيواني والداجني من المدخالت الرئيسية للعديد 

المحافظة، مثل المجازر من األنشطة والصناعات ب

والمدابغ ومحطات تسمين الماشية والدواجن وإنتاج 

 .البيض وشركات تصنيع وتجهيز اللحوم

 موارد المائيةلا ٣-٢

تبر نهر النيل والمتمثل في فرعي دمياط ورشيد اللذان عي

 وارد ـالمم ـهأاً ـاً وغربـة شرقـافظـيحيطان بالمح

 ). عة الباجورية تر– عة القاصد تر–عة الجعفرية  تر–بحر شبين (رع بالمحافظة هي السطحية بالمحافظة واهم الت لمائية

 سم فأكثر بينما يبلغ ١٥٠ بمعظم مراكز محافظة الغربية األرضيلـغ مستوي المـاء ب فيللمياه الجوفيةأما بالنسبة 

 م وسمك ٥٠٠جوفي حوالي لغ سمك طبقة الخزان البوي. ماه سم لكل من١٢٧بمركزي قطور والمحلة الكبري حوالي 

 . م٢٥٠طبقة المياه العذبة في الخزان الجوفي حوالي 

 موارد التعدينيةلا ٤-٢

، على خالف المحافظات الواقعة شمال الدلتا أو الغاز الطبيعي حقول إنتاج للبترولال تتوفر في نطاق محافظة الغربية 

ا االكتشافات البترولية الحديثة في مدينـة المنصورة والبحر المتوسط وتلك الواقعة بشرق الدلتا وجنوب بلطيم وكذ

 .بمحافظة الدقهليـة

 مركزاً رئيسياً للربط بالشبكة العامة لخطوط الغاز، ومن المواقع – بحكم موقعها المتوسط -غير أن محافظة الغربية تعد 

 بمدن المنصورة وسمنود وطنطا  بوصة يمر٢٨الرئيسية لتكرير البترول وتعبئة الغاز ، حيث يوجد بها خط رئيسي قطر 

  .وقويسنا وبنها والقاهرة ، باإلضافة إلى الخطوط الموصلة من الحقول مباشرة إلى المصانع الموجودة بالمحافظـة

وكذلك توجد عدة مواقع لتعبئة البوتاجاز ومعامل تكرير بترول طنطا تتبع شركة القاهرة لتكرير البترول، وتتولى معالجة 

طن من البترول الخام ويجري ربط خط منتجات معمل مسطرد لنفس الشركة مع معمل طنطا، ومنها إلى  مليون ١,٥نحو 

 . بوصة١٦ كيلو متر وقطر ١٦٥دمنهور بطول 

 الثروة الداجنة بالمحافظة
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 
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الموارد السياحية بالمحافظة

 السياحية موارد لا ٥-٢

تضم محافظة الغربية مناطق آثار فرعونية ورومانية 

متعددة وغير مستغلة وخاصة في مدينة سمنود، منها آثار 

رس، وقرية أبو صيرينا وبها ما يسمى بكوم معبد أند

اآلثارات، ومنطقة بهبيت الحجارة شمال سمنود، وبها 

ر اـة إلى آثـهذا باإلضاف .ا من العصر البطلميـبقاي

 . الحجر ببسيون، ومتحف آثار وسط الدلتا بطنطاصا

افظة عـدة مزارات دينيـة أهمها ـقع بالمحـكما ي

ي بطنطا، مسجد أبو مقـام وجامع سيدي أحمد البدو

الفضل الدريزي والعمري بالمحلة الكبرى، مسجد 

 .ي الكبيـرـرينـالط

 الكبـرى بطنطـا اطـى كنيسـة األقبـة إلـباإلضاف

وكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل وكنيسة ماري جرجس 

 .بالمحلة وكنيسة الشهيد أبانوب، وحمام سمنود

قاليم السياحية  وتحتل المحافظة موقعاً متوسطاً بين األ

الرئيسية، حيث يقع إقليم القناة وسيناء في الشرق، وإقليم 

اإلسكندرية في الغرب، وإقليم القاهرة في الجنوب، وهذا 

الموقع المتوسط قد يّحفز على تنمية سياحة اليوم الواحد أو 

 .الترانزيت، خاصة من المحافظات المجاورة للغربية

ة ـت الدينيود بعض المزاراـالً عن أن وجـفض

طا ـدوي بطنـام السيد البـا مقـة وعلى رأسهـبالمحافظ

ة وما ـاحة الدينيـة السيـأنه إبراز أهميـ من شوهو

ه في األعياد ـاحة تسوق وترفيـيرتبط بها من سي

  .والمواسم

ة نظراً ـاحة الريفيـسمى بالسيـط ما يـعالوة على تنشي

احة في ـة من السيـل الجذب بهذه النوعيـوفر عوامـلت

 .افظةـاق المحـنط

 متحف آثار طنطا فندق سياحي

 مسجد السيد البدوي بطنطا
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تستقطب السياحة الدينية أعداد غفيرة من السياحة 

الداخلية، وتتمثل في مزارات المساجد واألضرحة 

والكنائس، وهذه المزارات تستقطب أعداداً غفيرة من أهل 

الريف، ويجري التردد عليها في مناسبات وتوقيتات 

هذا النمط معينة، إال أن األمر يتطلب التخطيط الجيد ل

 .السياحي لتعظيم المردود االقتصادي واالجتماعي

 اإلمكانات الصناعية ٦-٢

تزخر محافظة الغربية بالعديد من األنشطة الصناعية التي تعتمد باألساس على استغالل اإلنتاج الزراعي، حيث تتوطن 

يدات والكيماويات والورق والعطور، بالمحافظة عدة مصانع إلنتاج الغزل والنسيج واألسمدة والزيوت والصابون والمب

 .باإلضافة إلى محالج األقطان ومضارب األرز ومطاحن الحبوب

 ألف ٥٠ مليار جنيه، وتوفر ما يزيد عن ١,٩يقدر قيمة اإلنتاج السنوي للشركات الصناعية القائمة بالمحافظة بنحو 

،  ألف طن١٨٠٠تاجها من القطن الشعر بنحو يقدر إن ذا عالوة على محالج شركات النيل والدلتا والتيه. فرصة عمل

 . ألف طن٥١٠ومن البذور بنحو 

وباإلضافة إلى الشركات التابعة للقطاع العام والشركات المساهمة وشركات قطاع األعمال، فإن محافظة الغربية تزخر 

 .بالعديد من المنشآت الصناعية المسجلة والورش الصغيرة والتي تتنوع أنشطتها الصناعية

 الشركات الصناعية بالمحافظة

 الشركة النشاط الصناعي
قيمة االنتاج السنوي 

 )مليون الجنيه(

حجم 

 )بالفرد(العمالة

 الغزل والنسيج والصباغة

 الدلتا للغزل والنسيج

 مصر للغزل والنسيج

 اغةالنصر للغزل والنسيج والصب

٩٦ 

١٠٥٣ 

١١١ 

٥٣٠٠ 

٢٨٣٠٠ 

٥٠٠٠ 

 الزيوت والصابون

 طنطا للزيوت والصابون

 الملح والصودا

 طنطا للكتان والزيوت

٢٨ 

٨٧ 

٤٣ 

٣٢٠٠ 

١٨٠٠ 

١١٦٠ 

 ٣٠٠ ٧٧ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات المبيدات والكيماويات

 ٥٨٥ ٣٣ )فارتا(الورق الورق

 ١١٥٠ ٣١ مضارب الغربية األرز

 ١٠٧٠ ١٤١ مطاحن وسط وغرب الدلتا طحن الحبوب

 ٢٨٥٠ ١٧٤ الشركة المالية والصناعية المصرية األسمدة

 ٥٠٧١٥ ١٨٧٤ اإلجمــالي

 كنيسة الشهيد أبانوب
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تتميز المحافظة ايضاً بمصانع العطور ومعامل تقطير النباتات العطرية اعتماداً على إنتاج المحافظة من النباتات و

في مركز ) ٣(في مركز قطور وحده، و) ٤(مصانع لتعبئة العطور منها ) ٩(العطرية واألعشاب الطبية، ويوجد حالياً 

 .بسيون، ومصنع واحد في كٍل من المحلة وطنطا

 ورشة، وتقدر العمالة بها بحوالي ٨٤٠٠ منشأة صناعية وما يناظر ١٥٠٠عامة، يوجد في المحافظة أكثر من وبصفة 

 . ألف فرد في القطاعين العام والخاص، وتتركز هذه العمالة في مراكز المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات٢١٨

ي مجال الصناعات النسيجية والكيماوية والغذائية هذا وتتوفر إمكانيات كبيرة للتوسع في النشاط الصناعي بالمحافظة ف

 .والمعدنية، باإلضافة إلى الصناعات الصغيرة واألنشطة الحرفية

 مليار جنيه بطاقة استيعابية من العمالة تناهز ١,٧وتقدر االستثمارات التي يمكن توجيهها لهذه األنشطة الصناعية بنحو 

 .القوة العاملة الحالية بالمحافظةمن حجم % ٢٠ فرد، أي ما يعادل حوالي ٢٢٥٠٠

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٢٠٠٥الصناعات القائمة بالمحافظة وعدد المصانع والعمالة 

 المنشآت الصناعية
عدد المنشآت الصناعية 

 المسجلة
 النسبة

عدد العمالة 

 المسجلة
 النسبة

 %١٥,٢ ١٤٢٤٩ %١٧,٩ ٢٧٩ الصناعات الغذائية

 ٦٨,٥ ٦٣٩٨١ %٤١,٠ ٦٤٠ الغزل والنسيج

 %٨,٣ ٧٧٧٨ %٧ ١٠٩ صناعات كيماوية

 %١,٢ ١١٥٥ %٧,٥ ١١٦ صناعة مواد البناء

 %٣,٧ ٣٤٩١ %١٥,٨ ٢٤٥ المعدنية والهندسية

 %١,٣ ١١٩٨ %٤,٦ ٧١ اعات الورقيةالصن

 %١,٧ ١٦١٥ %٦ ٩٣ الخشب ومنتجاته

%٠,١ ٥ %٠,٢ ٢ تحويلية أخرى  

w %١٠٠ ٩٣٤٧٢ %١٠٠ ١٥٥٥ اإلجمالي
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 بنية األساسيةلا ٧-٢

لمحافظة الغربية انها  شبكات النقل والطرقتوضح 

تتصل اتصاال جيدا بشبكات الطرق بمحافظات شرق الدلتا 

وسيناء وكذلك بمحافظات غرب الدلتا والساحل الشمالي 

 . ي وكذلك القاهرة والقليوبيةالغرب

إسكندرية / القومية التي تمر بها طريق مصروأهم الطرق

الزراعي والذي ظل لعشرات السنين الممر الرئيسي الذي 

يربط بين القطبين الكبيرين قبل توسعة وتطوير طريق 

 .اإلسكندرية الصحراوي/القاهرة

 ٢٠٠٥الورش الحرفية القائمة بالمحافظة من حيث النوع والعدد والعمالة 

 النسبة الورش المسجلة نوع النشاط
عدد العمالة 

 لمسجلةا
 النسبة

منتجـــات كيماويـــة  

 وبتروكيماوية
٥,٣ ١٢١٥ %٣ ٤٤٥% 

الخامات التعدينيـة غيـر     

 المعدنية
٧ ١٦٠٢ %٣,٦ ٢٩٩% 

 %١٩,٤ ٤٤٦٨ %٢١,٧ ١٨٢٥ منتجات معدنية

 %١٦,٥ ٣٨٠٤ %١٩,٣ ١٦٢٢ الخشب والفلين

 %١٩,٢ ٤٤٠٩ %١٣,٦ ١١٣٩ غزل ونسيج

 %٢,٥ ٥٧٣ %٢,٥ ٢١١ الورق والطباعة

ــوا ــة المــ د الغذائيــ

 والمشروبات
١٥,٢ ٣٤٨٢ %١٧,٤ ١٤٥٦% 

%١٤,٩ ٣٤٢١ %١٦,٦ ١٣٩٤ صناعات أخرى  

 %١٠٠ ٢٢٩٧٤ %١٠٠ ٨٣٩١ اإلجمالي

  بمحافظة الغربيةالنقلشبكة 
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  بط محافظة الغربية بالمحافظات المجاورة لهاترت

) الشرقية/ الدقهلية / كفر الشيخ / البحيرة / لمنوفية ا(

جيدة، تربط ايضا مراكز  بشبكة خطوط سكك حديدية

المحافظة بعضها ببعض بواسطة شبكة من خطوط السكك 

ويالحظ أن محافظة الغربية . سية والفرعيةئيالحديدية الر

تضم إحدى المحطات الرئيسية في شبكة السكك الحديدية 

جمهورية بمدينة طنطا والتي يتفرع منها على مستوى ال

خطوط كثيرة متجهة لمدن وعواصم محافظات الدلتا 

 .وسائر محافظات القطر

عن طريق فرعي دمياط ورشيد وكذلك عن طريق الرياح المنوفي بشبكة النقل المائي الداخلي  تبط محافظة الغربيةرت

كفر / طنطا / القاهرة ( المسار االول بالخط المالحي وترعة شبين الكوم وقناة طنطا وترعة الباجورية حيث يعرف

 ).المحلة الكبري/ القاهرة (بينما يعرف المسار الثاني بالخط المالحي ) بسيون/ الزيات 

وقد تم افتتاح المرحلة االولي منه  مينائي اإلسكندرية ودمياط بالعالم الخارجي من خالل مالحياًتبط محافظة الغربية رت

 . مليون طن٥,٦بطاقة قدرها 

إلى أن إجمالي السنتراالت وخطوط التليفونات بمحافظة الغربية تبلغ  ٢٠٠٥ المعلنة عام االتصاالت السلكيةر بيانات يشت

 إلي أن أكبر عدد من السنتراالت تتواجد ١٩٩٨وتشير بيانات االتصاالت عام ،  ألف خط٥٣١,٥ سنترال و٩٢حوالي 

 . سمنود أما عدد الخطوط فأكثرها بمركز طنطا بينما يصل أدناها بمركز قطوربمركز المحلة الكبري وأدناها بمركز

 

 

 

 

 

 

 

 

ف من خالل . ك٢٢٠كهربية الموحدة لجهد لمن خالل الشبكة ا الطاقة الكهربائية تستمد محافظة الغربية احتياجاتها من

ستهالك في محافظة الغربية مقارنة من إجمالي اال%) ٢٢( محطة محوالت، وتمثل نسبة استهالك الطاقة في الصناعة ١٤

 . علي مستوي الجمهورية)%٥٢(بحوالي 

 ٢٠٠٥ربية غلااالتصاالت بمحافظة 

 جملة ريف حضر البيان

 ٩٢ ٧٣ ١٩ إجمالي عدد السنتراالت

 ٥٣١,٥ ٢٢٠ ٣١١,٥ )ألف خط(إجمالي عدد الخطوط 

 ١٣,٨ ٨ ٢٦ ) نسمة١٠٠/خط (كثافات التليفونية ال

 ٣٣١ ٢٨٨ ٤٣ إجمالي مكاتب البريد

)  نسمة١٠٠٠/مكتب (نصيب مكتب البريد من السكان 

 )مكتب
١١,٧ ٩,٢ ٢٨,٢ 

 طنطابمحطة الميدان 
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 ٢٠٠٣ربيةغلاالكهرباء المستهلكة لإلنارة واالستخدام الصناعي بمحافظة 

 جملة ريف حضر البيان

 ١٨٧٩ ١٠٦٢ ٨١٧ ) سنويا-س.و.مليون ك(الكهرباء المستهلكة لإلنارة 

 ٥١٦ - ٥١٦ ) سنويا-س.و.مليون ك(الكهرباء المستهلكة لإلستخدام الصناعي 

 ٤٨٧ ٤٠١ ٦٧٤ )فرد/  سنويا-س.و.ك(لكهرباء المستهلكة لإلنارة نصيب الفرد من ا

رتفاع كبير في نسبة استهالك الطاقة في ا، ويصاحب ذلك المحافظة وهذا يدل علي انخفاض االستثمار الصناعي ب

في % ٦٠يـلالمنزلية حيث وصل اواالغراض التجارية 

علي % ٣٥محافظة الغربية بينما التتعدي تلك النسبة 

 .مستوي الجمهورية

 إلى أن أكبر عدد من والطاقةا تشير بيانات الكهرباء مك

اكز وأقلها فى مر اطنطمحطات الكهرباء يوجد فى مركز 

 .ر والسنطة وبسيونوطق

 الغربية، ويتزايد هذا المعدل في مراكز سمنود بمحافظةيوم  /  لتر٩٥ إستهالك مياه الشربيبلغ نصيب الفرد من 

 . منها في مركز طنطا٤٥ محطة مياه ١٩٩ بالمحافظة ويوجد. لمحلة الكبري واوطنطا

، ويرتفع هذا النصيب في مركزي المحلة الكبري يوم /  لتر٧٣بالمحافظة  الصرف الصحيطاقة يبلغ نصيب الفرد من و

في  محطة ٣٥ محطة من إجمالي ١١ محطة صرف صحي ومركز طنطا ١٣وطنطا، كما يضم مركز المحلة الكبري 

 .محافظة الغربية

 ٢٠٠٣ -الكميات المنتجة والمستهلكة من مياه الشرب والصرف الصحي محافظة الغربية 

 إجمالي ريف حضر البيان

 ٤٤٣ ٢٠٥ ٢٣٨ )يوم/٣ألف م(إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة 

 ٣٦٥ ١٥١ ٢١٤ )يوم/٣ألف م(إجمالي كمية مياه الشرب المستهلكة 

 نصيب الفرد من إجمالي كمية مياه الشرب المستهلكة

 )فرد/لتر يوم (
٩٥ ٥٧ ١٧٧ 

مياه 

 الشرب

 نصيب الفرد من إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة

 )فرد/لتر يوم (
١١٥ ٧٧ ١٩٦ 

 ٢٨٢ ٤٢,٣ ٢٤٠ )يوم/٣ألف م(إجمالي طاقة الصرف الصحي 
 الصرف

لتر (نصيب الفرد من إجمالي طاقة الصرف الصحي  الصحي

 )فرد/يوم
٧٣ ١٦ ١٩٨ 

 محطة محوالت طنطا
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   الغربية الغربية التنمية والتعمير لمحافظة التنمية والتعمير لمحافظةةةاستراتيجياستراتيجي  --٣٣

 مقدمة

 السابقة، واالجتماعية واالقتصادية على مجمل الدراسات العمرانية – هذه الدراسة في –تعتمد إستراتيجية التنمية 

اغة اإلستراتيجية، ومن ثم فقد وتفاعالتها مع كل من الظروف والمعطيات المحلية واإلقليمية والدولية الجارية وقت صي

 إلى تحديد انتهت والتي من دراسة إستراتيجية التنمية الشاملة إلقليم الدلتا، الغربيةأفادت إستراتيجية التنمية لمحافظة 

مجموعة من التوجهات الخاصة بتنمية محافظات اإلقليم، وذلك على ضوء متطلبات كل محافظة، وتوجهات التنمية على 

 .يممستوى اإلقل

 :  القريب أو البعيد كالتاليالمدىفي بعض المحاور الرئيسية سواء علي تبلورت هذه التوجهات وقد 

 الحيز العمراني للتجمعات العمرانية والوسائل المختلفة للتحكم في النمو العمراني علي حسـاب األراضـي                تحديد -

 .الزراعية

 المراكز الحضرية وذلك في إطار تصور عام إلقلـيم           وبصفة خاصة في   اإلقليمالحد من التضخم العمراني في هذا        -

 .الدلتا واألقاليم المتاخمة

 إذا لم تتوافر فـي إطـار الحيـز           العمراني وبصفة خاصة   تخطيط ال األخذ في االعتبار البعد اإلقليمي في دراسات       -

 . المساحات الكافية لتغطية متطلبات التنمية للمدن والقرىالعمراني

تراتيجية التنمية والتعمير لمحافظة وكذلك فقد ارتكزت إس

 على مجموعة الجهود التخطيطية والتنموية المتحققة الغربية

بالمستويات المحلية األدنى على مستوى المـراكز والمدن 

والقرى بالمحافظة من منطلق بناء الخطــة بدءاً من 

، على النحو Bottom Up Approach  باتجاه القمةالقاعدة

كما أفادت  لدى التعرض لإلستراتيجية،  سيصير بيانهالذي

 التيالدراسة من مرجعيات الدراسات التخطيطية السابقة 

 :، ومن أهم تلك المرجعياتالغربيةأعدتها الهيئة لمحافظة 

 .الغربيةالمخطط اإلقليمي لمحافظة  -

المخطــط اإلقليمــي لمحافظــة الغربيــة كمــدخل  -

 .للمخططات اإلرشادية لقري مركز المحلة الكبرى

 .التخطيط اإلقليمي لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ -

 .المخطط العام لمدينة طنطا -

 المخطط اإلقليمي لمحافظة الغربية

  ألف١٥٠-١٠٠  ألف ٤٠٠أآبر من 

  ألف ٢٥ من قلأ   ألف١٠٠-٢٥

 طرق اقليمية
 طرق ثانوية
 سكة حديد

صناع
مرآز تنمية ة
قري ريفي

خدمية w
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  التنمية والتعمير لمحافظة الغربية ةأهداف ومرتكزات استراتيجي ١-٣

  األهداف-أ

بالصحراء غرب الدلتا في إطار مناطق تنمية متكاملـة اتفاقـا واالسـتراتيجية             " االنتشار المركز "األخذ بمفهوم    •

 .كانية القوميةالم
 

خفض الكثافة السكانية بالمحافظة واستغالل الفائض السكاني في التنمية العمرانية في الصحراء الواقعة غـرب                •

 واعادة توزيع   الدلتا، وهو ما يؤدي إلي المساهمة في تحقيق الهدف القومي الرامي الي زيادة المعمور المصري              

 . السكان
 
 

 .هتمام بتحسن شبكة الصرف الزراعيتمام بخصوبة التربة واال التنمية الرأسية باالهدعم جهود •
 

الحفاظ علي األراضي الزراعية والحد من الزحف العمراني عليها في حضر وريف المحافظة، وتشجيع النمـو                 •

 .الرأسي بتلك المستقرات وعلي صحراء غرب الدلتا
 

 

ة في المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل        تنمية المشروعات الصغيرة الحجم وكثيفة العمالة واألنشطة الحرفي        •

 . والحد من مشكلة البطالة، وخاصة في المناطق المتخلفة نسبيا وفي الريفالمنتج

 .خفض متوسط حجم األسرة بالمساعدة على تنفيذ برامج تنظيم األسرة خاصة بالمناطق الريفية  •

 المخطط العام لمدينة طنطا مخطط التنمية الريفية لمركز المحلة الكبرى
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 المرتكزات -ب

 .ئم للقيام بدوره في مجال التنمية االقتصاديةتقديم الحوافز للقطاع الخاص وتهيئة المناخ المال •

االهتمام بدعم المهارات والقدرات البشرية لرفع مستويات الدخول والمعيشة للمواطنين مع تحسـين المسـتوي                •

 .  بالمحافظةاإلنتاجي

 .االهتمام بالخدمات بالمحافظة لتحسين المستوي المعيشي والبيئي •

 .مواجهة مشاكل الصرف الصحي والصرف الصناعي باتخاذ اإلجراءات الالزمة لاالهتمام •

 .دعم شبكات االتصال بين المراكز العمرانية الحالية وبينها وبين مناطق التعمير الجديدة بصحراء غرب الدلتا •

 . مليون جنيه في الخطة الخمسية الخامسة٤٣االرتقاء بمناطق العشوائيات والمخصص لها  •

 .ن وسائل تنميتها في مواجهة االستهالك المتزايدترشيد استخدام الطاقة وضرورة البحث ع •

االستفادة بتنويع اإلنتاج الزراعى بالمحافظة مع وجود البنية الصناعية بها فى تشجيع التكامل الصناعى الزراعى                •

 .مما يسِهم فى زيادة القيمة المضافة لنشاط الزراعة

 . لألراضي الزراعيةالتحكم في التجمعات العمرانية المتاخمة •

 .السيطرة علي التجمعات العمرانية الريفية المنتشرة داخل الظهير الزراعي •

 .االستفادة بالموقع الجغرافى المتميز للمحافظة فى زيادة الصادرات من السلع الغذائية لألقاليم المجاورة •

 .القدرة اإلنتاجية للمحافظة للنهوض بمستويات الدخول والمعيشة للمواطنينب االهتمام •

غرب الدلتا بعيداً عن األراضى الزراعية للتخفيـف مـن           تنموية جديدة فى المناطق الصناعية الجديدة     فتح آفاق    •

مشكلة التكدس السكانى فى العاصمة والمراكز الحضرية الرئيسية وما يستتبع ذلك من زحـف عمرانـى علـى            

 .األراضى الزراعية عالية اإلنتاجية

 .تغالل الموارد المتاحة بالمحافظةة من أجل استشجيع االستثمارات في مجال التنمية الصناعي •

  لمحافظة الغربية التنمية إستراتيجيةأبعاد ٢-٣

 :تراعي استراتيجية التنمية العمرانية بالمحافظة مجموعة من االعتبارات االساسية وهي

قتصادية الكبرى والمشروعات اال الوضع االقتصادي الراهن لإلقليم وطبيعته ونوعية األنشطة االقتصادية القائمة، •

w .القائمة بمختلف مراكز المحافظة
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 التنميـة المتاحـة وغير المسـتغلة على إمكانات •

مستوى األنشطة االقتصادية المختلفة وعلى مستوى البعد 

 .المكاني للتنمية

 االستيعابية للمحافظة من المنظور الديموجرافي القدرة •

 .والمكاني في ظل الموارد االقتصادية المتاحة

ور المنتظر لمحافظة الغربية ضمن إقليم الدلتا من دال •

 .منطلق تكاملي

 االستثمار القطاعي واإلقليمي كما تعكسها الخطة أولويات •

 .االستثمارية العامة للدولة

، تتمثل عناصر السابقةوبناء على المحّددات واالعتبارات 

 :إستراتيجية التنمية في المحافظة، فيما يلي

وم التنميـة المتوازنة بين مختلف التركيز على مفهـ •

األنشطة االقتصادية مع مراعاة معيار المزايا النسبية 

 .لكل نشـاط

مراعاة البعد المكاني لعملية التنمية بحيث تنمى المراكز الريفية والحضرية المكتظة سكانياً وفقاً لمفهوم التنمية  •

كثيف معدالت التشغيل بها دون إضافة أية توسعات الرأسية والذي ينصرف إلى رفع إنتاجية األنشطة القائمة وت

تتطلب مسطحات أرضية على حساب األراضي الزراعية أو عمالة إضافية تشجع على الجذب لمناطق تعاني من 

 .تضخم سكاني وارتفاع كثافات

اإلقليم والذي تحقيق الترابط والتكامل اإلقليمي على مستوى اإلقليم بالمحافظة الذي يتوافق مع إستراتيجية تنمية  •

يبرز دور المحافظة في دعم اقتصاديات اإلقليم من خالل الوفاء بجانب من احتياجاته االستهالكية ومدخالته 

 .  الزراعية والصناعية وفي الوقت نفسه توطين األنشطة التكاملية والخادمة له

  بالمحافظةتنميةلا ةإستراتيجيمجاالت  ٣-٣

 :الت التالية للتنمية بمحافظة الغربيةبناء علي ما سبق يتم تحديد المجا

  مجال العمرانفي -أ

فـي إطـار    ) والذي يضم مدن طنطا وزفتي وكفر الزيـات       (تخطيط المحور العمراني الجنوبي لمحافظة الغربية        -

التكامل بين هذه المدن من ناحية، وأيضا في إطار التكامل مع المناطق المتاخمة شـرق وغـرب هـذا المحـور                     

 .التكامل في إتجاه الشمالباإلضافة إلي 

 أكبر من

 ألف٤٠٠
 ألف١٥٠-١٠٠

 ألف١٠٠-٢٥ ألف٢٥ من أقل

 مركز تنمية ريفي

 صناعة

 خدمةمركز 

 أراضي زراعية

 الغربية لمحافظةاستراتيجية التنمية العمرانية 
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االهتمام بتنمية المدن الصغيرة والمتوسطة لتحقيق       -

 .التوازن في توزيع السكان علي مستوي المحافظة

الحفاظ على األراضي الزراعية وحمايتها مـن أي         -

اعتداءات ناتجة عن االمتداد العمراني أو انتشـار        

العشوائيات أو إعادة تخصـيص األراضـي بـين         

 . المختلفةاالستخدامات

  مجال الطرق والنقلفي -ب

النهوض بمشروعات البنية األساسية بالمحافظة وبحيث يتم تزويد القطاعات اإلنتاجية بالخدمات األساسية مثل المياة              -

 .والكهرباء والطرق واالتصاالت

ء علـي قياسـات     تطوير شبكتي الطرق والسكك الحديدية لكي تغطي االحتياجات الحالية والمستقبلية المنظورة بنا            -

 .فعلية ألحجام الحركة علي كل من الشبكتين

 االقتصاد فى مجال -جـ

اختيار قطاع رائد قادر علي دفع عجلـة التنميـة           -

 من خـالل ترابطـه وتشـابكه مـع          االقتصادية

ـ     ـ    ـالقطاعات األخـري، وبح يم ـيث يـتم تعظ

  :لـافظة ككـاج للمحــاإلنت

   ن يكونـا   وقد تبين أن هناك صـناعتين يمكـن أ               

القطاع الرائد وهي الصناعات الكيماوية وصناعة      

 .الغزل والنسيج

تشجيع ودعم الصـناعات الصـغيرة والحرفيـة         -

 .خلق فرص عمالة، التكامل مع القطاع الرائد: ونشرها في جميع المناطق وبحيث تحقق

 ووضـع السياسـات السـعرية        تشجيع االستثمار الخاص وتحفيزه من خالل تقديم التسهيالت االئتمانية من ناحية           -

 .والضرائبية المالئمة

 السياحة فى مجال -جـ

تشجيع النشاط السياحي في محافظة الغربية عن طريق وضع برامج للزيارات السياحية تدخل في برامج التـرويج                  -

 .السياحي وبحيث يتم النهوض بالسياحة

خدمة مرتفع، ووضع زيارة اآلثار     علي مستوي   إحداث تنمية سياحية في المحافظة عن طريق توفير طاقات إيوائية            -

الزيارات السياحية علي مستوي الجمهورية، باإلضافة إلـي       اإلسالمية والمسيحية في محافظة الغربية ضمن برامج        

  . فيما يتعلق بالطرق واالتصاالتخاصة القطاع السياحي التي تخدمتطوير ودعم البنية األساسية 

 انتشار العشوائيات علي األراضي الزراعية

 مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة
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   بمحافظة الغربية بمحافظة الغربيةةةالقطاعيالقطاعي  االستثماراالستثمارمشروعات مشروعات   --٤٤

  مشروعات االستثمار في قطاع الزراعة١-٤

 النهوض باإلنتاج النباتي بالمحافظة من خالل تطوير الزراعات القائمة والمرافق التنمية الزراعيةتستهدف خطط 

 :والخدمات المرتطبة بذلك، وهو ما يتطلب التحرك على ثالث جبهات

 : صيانة األراضي الزراعية ومنع االعتداءات عليها-الجبهة األولى

 لألراضي الزراعية أن معظمها من الدرجة األولى والثانية التي يتعين الحفاظ عليها الحصر التصنيفيحيث يتضح من 

ية بالمحافظة وأساس من التعديات العمرانية واالستخدامات غير الزراعية، والسيما أن الزراعة هي عماد الثروة االقتصاد

 :وتحقيقاً لذلك يتعين عمل اآلتي، تنمية كافة األنشطة االقتصادية األخرى 

 من مختلف صور التعدي والتشدد في مراجعة الخرائط المساحية وتحديثها وعدم منح تراخيص بناء حماية األرضي •

 .ات وتحصيلهاعلى أراضي زراعية وتغليظ العقوبة على المخالفين وااللتزام بتوقيع الغرام

 . حول تصنيف التربة وتقدير قدراتها االنتاجيةتحديث المعلومات •

 : التصدي لمشكالت الري والصرف-الجبهة الثانية

، يتطلب األمر دراسة االحتياجات المائية الفعلية للحاصالت الزراعية، وتقويم طرق الري المطبقة وترشيد بالنسبة للري

، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي )األرز(توسع في الزراعات المستهلكة للمياه استخدام الموارد المائية بعدم ال

وتقليل فاقد المياه والتحليل الدوري لمياه اآلبار، مع صيانة وتجديد ماكينات الري بصفة منتظمة، وتطهير الترع لمنع 

 .إعاقة سريان مياه الري ومقاومة الحشائش التي تنمو في المجاري المائية

، فيواجه الصرف مشكلة اإلسراف في استخدام مياه الري مع عدم وجود شبكات صرف في بعض بالنسبة للصرفا أم

المناطق وانخفاض كفاءتها من حيث العمق واألبعاد التي تتناسب مع كميات مياه الصرف، باإلضافة إلى مشكالت تعدد 

ة والمنظمة للشبكات وضرورة رفع كفاءة المصارف ومن هنا تبرز أهمية الصيانة الدوري. عمليات الصيانة والتشغيل

 .الحقلية القائمة باإلضافة إلى إنشاء شبكات صرف جديدة في المناطق المحرومة منها

 :   تحسين كفاءة العملية اإلنتاجية من خالل-الجبهة الثالثة

 والنباتات العطرية والطبية النسبية في المحافظة مثل البطاطس والكتان والقمحالتركيز على الحاصالت ذات الميزة  •

 .وبعض أنواع الفاكهة

w .التوسع في زراعة األنواع واألصناف عالية اإلنتاجية المناسبة لظروف المحافظة •
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خالل عمليات تحسين التربة بالحرث العميق وإضافة الجبس الزراعي والتوسع في رفع خصوبة األراضي من  •

المبيدات وتحديث العمليات الزراعية من خالل محطات الميكنة استخدام المخصبات وترشيد األسمدة الكيماوية و

 .الزراعية ومحطات تعبئة الحاصالت

ونظراً الرتباط تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالنشاط الزراعي، فإنه يتعين مراعاة تزامن وتالزم اتجاهات التنمية  •

 . لكال النشاطين لتعظيم اآلثار اإليجابية المشتركة

، يتعين توفير برامج خاصة بالتحسين الوراثي للجاموس المصري لرفع مستوى إنتاج اللبن  اإلنتاج الحيوانيففي مجال

 :باعتباره حيوان اللبن الرئيسي من خالل 

 .توفير أعداد كافية من الطالئق المحسنة من الجاموس واألبقار -

 .ية ذات كثافة عاليةإنشاء مراكز التلقيح الصناعي لتقوم بدور فعال في نشر تراكيب وراث -

في إطار مشروعات تهدف إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية لهذه الحيوانات ) األغنام والماعز( االهتمام بالمختبرات الصغيرة  -

 .عن طريق تحسين صفاتها الوراثية وتوفير األعالف والخدمات الطبية والرعاية لها

من خالل توفير مستلزمات إنتاجها، وإيجاد نظام توزيع توفير األعالف للمزارعين بأسعار مناسبة وكميات مناسبة  -

يحقق وصولها لصغار الزراع واستقرارها لدى كبار الزراع، وتوفير موارد عليقة إضافية بالتوسع في استخدام 

 .األعالف غير الصلبة واستغالل إمكانات المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية

راتيجية تحقيق التشغيل الكامل للطاقات اإلنتاجية المتاحة أوالً، ثم مضاعفة هذه ، تستهدف اإلستوفي مجال اإلنتاج الداجني

ويقتضي ذلك معالجة االختناقات التي تواجهها صناعة . الطاقات مستقبالً لتكوين فائض تصديري للمحافظات األخرى 

ة أخرى على التوسع في هذه الصناعة الدواجن حالياً حتى يمكن أن نخلق باعثاً جديداً لألفراد والشركات على االقبال مر

 :بعد إنحصار حالة الركود التي تعاني منها في الوقت الحاضر، ومن هنا تأتي أهمية التوصيات التالية 

بأسعار مناسبة ، مع إستخدام بدائل الذرة )  بياض– نامي –بادي (توفير أعالف الدواجن في المرحلة المختلفة  -

 .الصفراء في إنتاج األعالف 

 .فير األدوية الالزمة والرعاية البيطرية المناسبة تو -

 ) . بيض– دجاج تسمين –كتاكيت (تدعيم جهود التعاونيات في تسويق الناتج  -

إقامة المجازر اآللية والثالجات لخدمة عمليات اإلنتاج وتنظيم تسويق وتشجيع تصنيع معدات الدواجن حسب  -

 .المواصفات العالمية 

 .إرشادية ومعامل التحاليل للمشروعات الصغيرة التوسع في إنشاء مراكز  -

w ) .شروق(توفير الدعم من خالل الصندوق االجتماعي ومشروع التنمية الريفية  -
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 المشروعات الزراعية واإلنتاج الحيواني والداجني

 النشاط
عدد 

 المشروعات

تكلفة المشروع 

 الواحد

 )مليون جنيه(

التكلفة االستثمارية 

 الكلية

 )مليون جنيه(

فرص العمل الكلية 

 )فرد(

 ٨٠ ١٢٠ ١٥ ٨إنتاج تقاوى وشتالت
ذور والحبوب محطات فحص الب

 والغربلة
١٢٠ ٨٠ ١٠ ٨ 

 ١٠٠ ٢٠ ٥ ٤تسويق زراعى

 ٢٥٠ ٧٥ ١٥ ٥محطات تسمين عجول

 ٣٠٠ ١٢٠ ١٢ ١٠تسمين دواجن وإنتاج بيض

 ٨٥٠ ٣٦٥٧٤١٥ إجمالى

وفيما يلى بيان بالمشروعات المقترحة فى مجالى التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإجمالى استثمارات 

 . فرصة ٨٥٠مل متوقعة  مليون جنية وفرص ع٤١٥تقدر بـ 

  مشروعات االستثمار فى قطاع الصناعة٢-٤

على نقيض محافظات أخرى عديدة تتوفر بها مسطحات تسمح بإنشاء مناطق صناعية، فإن محافظة الغربية ال تتهيأ لها 

ئمة وتطوير إمكانية إقامة مثل هذه المناطق، ولذا فإن خطط التنمية الصناعية ترتكز على رفع كفاءة الصناعات القا

 .إنتاجها بما يسمح باستيعاب التقنيات الحديثة وتعزيز ميزتها التنافسية

وال تحبذ خطط االنتشار األفقي أو التعميق الصناعي الرأسي نظراً لمحدودية األراضي خارج الزمام الزراعي، حيث أنه 

بالمناطق الصناعية بالمحافظات من األفضل توطين المشروعات الصناعية التي تتطلب مساحات كبيرة من األراضي 

ذات الظهير الصحراوي أو المجمعات العمرانية الجديدة والتركيز على المشروعات القائمة التي تحتاج لتحسين مستوى 

الكفاءة االقتصادية، والمشروعات الجديدة التي يمكن توطينها ببعض المساحات البور غير الصالحة لالستخدام الزراعي 

ائمة من خالل إعادة توزيع االستعماالت، وخاصة المساحات التي تشغلها المخازن والشون والورش أو في المدن الق

التركيز على وكذلك تدعو الخطط إلى . الضارة بالبيئة في مواقع متميزة وسط المدينة والتي يمكن نقلها لمواقع أخرى

زراعية وهي صناعات اكتسبت بها المحافظة شهرة  في بمحافظة الغربية والتي تعتمد على المدخالت الالصناعات القائمة

كبيرة ونخص بالذكر مصانع الغزل والمالبس الجاهزة ومصانع استخالص الزيوت والعصائر ومصانع العطور ومصانع 

 .األسمدة ومحالج األقطان ومضارب األرز، وبعض الخامات المعدنية

ة القائمة ومعالجة االختناقات القائمة وعدم السماح بأي ويعني ذلك أيضاً التركيز على رفع كفاءة الوحدات اإلنتاجي

wتوسعات مستقبلية إذا ما كانت على حساب أراضي زراعية، ويتعلق بذلك األمر أيضاً تطوير مستويات أداء الشركات 
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على الصناعية التابعة لقطاع األعمال العام وتبيان موقعها من برنامج الخصخصة في المدى القصير والمتوسط للوقوف 

 .خططها المستقبلية من حيث اإلنتاج واالستثمار والتشغيل

 المتوطنة بالمحافظة وتعزيز المركز التنافسي لها في التوجه التصديري للصناعاتومن نفس المنطلق، يتعين تحفيز 

لك العناية وكذ. األسواق الخارجية، مثل صناعات الغزل والنسيج والنباتات الطبية واألسمدة وبعض الصناعات الغذائية

بتعميق سياسة إحالل الواردات في المجاالت التي تتوفر مقوماتها، ومثال على ذلك صناعة استخالص الزيوت النباتية 

لزيادة اإلنتاج المحلي ورفع نسبة االكتفاء الذاتي، كذلك بعض الصناعات الغذائية التي تعتمد على وفرة وجودة اإلنتاج 

المشروعات الصغيرة واألنشطة عالوة على ما تقدم، تحتل . س وعجائن المكرونةالزراعي مثل صناعة رقائق البطاط

 . أهمية كبرى في دالئل التنمية الصناعية باعتبارها أنشطة كثيفة العمل تفتح آفاقاً واسعة أمام الشبابالحرفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم المشروعات المقترحة بخطة المحافظة

 العمالة التكلفة االستثمارية بالمليون جنيه الصناعة الموقع

 ١٠٠٠ ١٠٠ غزل ونسيج حلة الكبرىالم

 ١٠٠٠ ٥٠ زجاج وفخار

 سمنود ١٠٠٠ ٥٠ نحاس مشغول

 ١٠٠٠ ٥٠ صناعات معدنية

 ١٥٠ ١٥ بطاطين وسجاد
 قطور

 ١٠٠ ١٠ جلدية

 ٤٠٠ ٤٠ غزل
 زفتى

 ٣٠٠ ٣٠ كيماوية

 ٢٠٠ ٢٠ معدات وآالت السنطة

 ١٢٠٠ ١٠٠ غزل ونسيج طنطا

 ٥٠٠ ٦٠ ورق ومنتجاته
 كفر الزيات

 ٥٠٠ ٥٠ مواد بناء

w ٧٣٥٠ ٥٧٥ اإلجمالي
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 مشروعات صناعية أخرى مقترحة

 عدد المشروعات النشاط

تكلفة المشروع 

 الواحد

 )مليون جنيه(

التكلفة االستثمارية 

 الكلية

 )مليون جنيه(

فرص العمل الكلية 

 )فرد(

 ٥٠٠ ٤٠٠ ٥٠ ٨ تصنيع مالبس جاهزة

 ٣٥٠ ١٢٠ ٢٠ ٦ مضارب ارز

 ٣٥٠ ١٦٠ ٢٠ ٨ مطاحن غالل

 ٣٦٠ ١٢٠ ١٥ ٨ فرز وتدريج وحفظ خضروات

 ٦٢٥ ٢٠٠ ٢٥ ٨ مركزات وعصائر ومربات

 ٢٠٠ ٥٠ ٢٥ ٢ تصنيع رقائق البطاطس

 ١٤٠٠ ٦٠٠ ١٥٠ ٤ إستخالص وصناعة زيوت

 ٥٠٠ ٢٧٠ ٤٥ ٦ مجازر ووحدات تجهيز لحوم

 ٣٢٠ ٢٤٠ ٣٠ ٨ منتجات ألبان

 ١٢٥٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٢ أسمدة

 ٣٥٠ ١٨٠ ٩٠ ٢ مبيدات حشرية

 ٦٠٠ ٢٤٠ ٣٠ ٨ مدابغ وصناعات جلدية

 ١٢٥٠ ٧٥٠ ٥٠ ١٥ صناعات معدنية متنوعة

 ٤٠٠ ٢٤٠ ٣٠ ٨ صناعات بالستيكية

 ٤٨٠ ١٨٠ ١٥ ١٢ صناعات خشبية

 ٤٢٠ ٢٤٠ ٤٠ ٦ صناعات هندسية تجميعية

 ٣٠٠ ١٧٥ ٣٥ ٥ صناعات كهربائية

 ٤٦٠٠ ٨٦ ٠,١٥ ٥٧٥ عات صغيرةمشرو

 ٧٢٠ ٥ ٠,٠٢ ٢٤٠ ورش حرفية

 ١٢٥ ١٥٠ ٣٠ ٥ تصنيع أعالف غير تقليدية

 ٥٠ ٥٠ ١٠ ٥ تصنيع عطور 

 ١٥١٥٠ ٤٧٥٦ ٨٦٠,١٧ ٩٤١ اإلجمالي

 ٤٧٥٦ية بإجمالي استثمارات تقدر بـ وكذلك بيان بالمشروعات الصناعية اإلضافية المقترحة في مجال التنمية الصناع

 . فرصة ١٥١٥٠مليون جنيه وفرص عمل متوقعة 
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وفي مجال النشاط البترولي والغاز الطبيعي وبحكم الموقع المتميز لمحافظة الغربية في وسط الدلتا، فإنه يمكن تكثيف 

نقل الغاز وزيادة سعات التخزين  األخرى، والتوسع في شبكات إحالل الغاز الطبيعي محل المنتجات البتروليةعملية 

والتعبئة ومحطات التموين، باإلضافة إلى تحديث معامل تكرير البترول وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وفي كل 

األحوال يتعين االلتزام بالضوابط البيئية للمشروعات الصناعية من خالل إجراء تقييم بيئي شامل وإلزام المشروعات 

 .      لسلبي باتخاذ التدابير الوقائية والعالجية الالزمةذات التأثير البيئي ا

وفيما يلي بيان بمشروعات التنمية الصناعية المرتبطة بعجالت اإلنتاج وشبكات البترول والغاز الطبيعي في مجال التنمية 

 . فرصة ٢١٤٠ مليون جنيه وفرص عمل متوقعة ٧٤٠الصناعية بإجمالي استثمارات تقدر بـ 

 ت االستثمار فى قطاع السياحة مشروعا٣-٤

 : ترتكز الخطط على ثالثة محاور

 اعتمادا على ِعّدة مزارات ذات أهمية تجذب السياحة الدينية هو تدعيم مركز المحافظة في مجال :المحور األول -

بهذه أعداداً غفيرة من المترددين عليها من داخل وخارج المحافظة في المواسم واألعياد ويتطلب األمر العناية 

كما . المزارات وتطوير المناطق المحيطة بها وتوفير الخدمات التي تسمح بتلبية رغباتهم في التسوق والترفيه

يقتضي األمر العناية بالخدمة الفندقية بالتوسع في إقامة فنادق نجمتين وثالث نجوم لتحفيز المترددين على المبيت 

 .وإطالة مدة اإلقامة

، بحيث يمكن الترويج للمعالم األثرية التي تعود الخريطة السياحية لمصرحافظة على  هو وضع الم:المحور الثاني -

إلى عهد الفراعنة والعصر البطلمي، من ثم تحفيز حركة السياحة الدولية لمحافظة الغربية، بحيث تكون زيارة 

افظة الشرقية أو المحافظة ضمن برنامج سياحي يشمل زيارة أكثر من موقع واحد، وليكن ذلك بالتنسيق مع مح

 مشروعات البترول والغاز الطبيعي

 عدد المشروعات النشاط

تكلفة المشروع 

 الواحد

 )مليون جنيه(

التكلفة االستثمارية 

 الكلية

 )ون جنيهملي(

فرص العمل 

 )فرد(الكلية 

 إنتاج وحدات أبيرة النافتا 

 )معمل طنطا(
١٠٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١ 

 ١٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ١ خطوط ربط وسط الدلتا

 ٨٠ ١٢٠ ١٢٠ ١ تعبئة البوتوجاز

 ٩٦٠ ٣٢٠ ١٠ ٣٢ محطات تموين وقود

 ٢١٤٠ ٧٤٠ ٤٣٠ ٣٥ االجمالى
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١٩١                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

الدقهلية، ومما يساعد على ذلك تواجد شبكة مناسبة من الطرق تربط بين أجزاء إقليم الدلتا وإن كانت تحتاج إلى 

تطوير ورفع كفاءة وتدعيم خدمات، ويقتضي ذلك بطبيعة الحال تطوير المناطق األثرية وترميم ما بها من معابد أو 

 .تزويدها بالخدمات السياحية، مع عزلها عن المناطق الزراعيةمقابر وتخطيط الطرق المؤدية إليها و

 بالمحافظة، باالعتماد على ما يتواجد بها من مؤسسات تعليمية، سياحة المؤتمرات هو الترويج لنمط :المحور الثالث -

عة في وعلى رأسها جامعة طنطا بكلياتها المتنوعة، حيث يمكن تنشيط سياحة المؤتمرات باستغالل إمكانات الجام

عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات وفي تنظيم ورش العمل واللقاءات الفكرية، فضالً عن تنظيم اللقاءات الشبابية 

 .إلخ...ورحالت اليوم الواحد لزيارة الجامعة ومعالم المدينة 

 مليون جنيه وفرص ١٦٢ وفيما يلي بيان بالمشروعات السياحية في مجال التنمية السياحية بإجمالي استثمارات تقدر بـ

 . فرصة ٥٧٥عمل متوقعة 

  مشروعات االستثمار فى قطاع االسكان والمرافق والبنية االساسية٤-٤

االت اإلسـكان والمرافق والخدمات تهيئة البيئة العمرانية على وجه العموم ـ لمجاريةـاالستثمتستهدف المشروعات 

افظة وما يعترض ـاصة بالمحـالية بما يترجم الظروف الخـالحافظة ـاع داخل حدود المحـانب تنشيط هذا القطـبج

 تحتم العمل والتية ـة الخصبة والمحدودة المساحـاقتصادها من ضغوط نتيجة زحف العمران على االراضى الزراعي

 :هيعلى ثالث محاور 

ير البيئية السليمة بما يعنى  ما أمكن داخل الحدود الحالية لمحافظة الغربية فى حدود الكثافات والمعايتكثيف العمران -١

اعادة استخدام بعض المواقع لتوفير الخدمات والمرافق والخدمات الالزمة لسد العجز الحالى ومواجهة احتياجات 

 .واالنشطةالنمو لالسكان 

المشروعات السياحية

 عدد المشروعات النشاط

تكلفة المشروع 

 الواحد

 )مليون جنيه(

ستثمارية التكلفة اال

 الكلية

 )مليون جنيه(

فرص العمل 

 )فرد(الكلية 

 ٢٥ ٥٠ ٥٠ ١ تطوير مناطق مزارات دينية

 ٥٠ ٢٠ ٢٠ ١ مركز للسياحة الريفية

 ١٠٠ ٥٠ ١٠ ٥ مشروعات سياحية

 ١٠٠ ٢ ٨ ٢٠ مزارات سياحية

 ٣٠٠ ٤٠ ٠,١ ٥  نجمة٣ – ٢فنادق 

 ٥٧٥ ٣٢٨٨,١١٦٢ اإلجمالي
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٩٢                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

 لمحافظة الغربية بما يسمح بتوافر ظهير صحراوى يستوعب حاجة المحافظة للنمو تعديل الحدود االداريةالنظر فى  -٢

 . لسكانى والخدمات واالنشطة المواكبة لذلكا

 بما يساهم فى دعم دور المحافظة داخل اقليم الدلتا ويفتح لها ابوابا جديدة دعم قطاع النقل والطرق والمرور -٣

 طرق – سكة جديدة لنقل االفراد والبضائع–طرق حرة(لالستثمار المدعم بوسائل نقل واتصال جيدة ومتنوعة 

 .وما يلزم ذلك من مشروعات جديدة واحالل وتطوير ) طورمالحية ونقل نهرى مت

  . فرصة١٦٠٠ مليون جنيه وفرص عمل متوقعة ٤٩٠٠وفيما يلي بيان بمشروعات اإلسكان بإجمالي استثمارات تقدر بـ 

 

عة ن جنيه وفرص عمل متوق مليو٤٥٠وفيما يلي بيان بمشروعات الطرق البرية والكباري بإجمالي استثمارات تقدر بـ 

 مليون جنيه وفرص عمل ٣٩٥ فرصة، باإلضافة إلي بيان بمشروعات السكك الحديدية بإجمالي استثمارات تقدر بـ ٨٠

 . فرصة ٦٥متوقعة 

 اإلسكانمشروعات

 النشاط
عدد 

 المشروعات

تكلفة المشروع 

 )مليون جنيه(الواحد 

التكلفة االستثمارية 

 )مليون جنيه( الكلية

فرص العمل 

 )فرد(الكلية 

 ١٥٠ ١٠٠٠ ٠,٢٠٠ ٥٠٠٠ اسكان فوق المتوسط

 ٣٧٥ ٩٠٠ ٠,١٢٠ ٧٥٠٠ إسكان متوسط

 ١٠٧٥ ٣٠٠٠ ٠,٠٨٠ ٣٧٥٠٠ إسكان إقتصادى

 ١٦٠٠ ٤٩٠٠ ٠,٤ ٥٠٠٠٠ اإلجمالى

 والكباريمشروعات الطرق البرية

 النشاط
التكلفة االستثمارية 

 )مليون جنيه(

فرص العمل 

 )فرد(الكلية 

 ١٠ ٣٠ ميت غمر/زفتي كوبري استكمال

 ١٠ ١٥ العلوياستكمال كوبري كفر الزيات 

 بطول الزراعياإلسكندرية /رق مصركفر الزيات من ط/رفع كفاءة وصلة طنطا

 لالتجاهين حارات ٦ كيلومتر وزيادة عرضه إلى ١٧,٥
٥ ٢٥ 

 ٢٥ ٢٥٠ طرق محلية وداخل المدن

 ٥ ٢٥ ) كيلو متر٣٦(دسوق / تدعيم وصالت قطور 

 ١٠ ٥٠  كيلو متر٦٥دسوق بطول /كفر الشيخ/تدعيم وتوسعة وصالت المحلة

 ٥ ٢٥  كيلو متر٣٥الشيخ بطول كفر /قطور/تدعيم وتوسعة وصالت طنطا

 ٥ ٢٠  كيلو متر٢٧طنطا بطول /السنطة/رفع كفاءة وصلة زفتى

 ٥ ١٠  كيلو متر١٥قطور بطول /رفع كفاءة وصلة المحلة

w ٨٠ ٤٥٠ االجمالى
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  الغربيـةخطـة التنميـة لمحافظـة 

١٩٣                                                                                            الهيئة العامة للتخطيط العمراني              

مشروعات الكهرباء

 النشاط
التكلفة االستثمارية 

 )مليون جنيه(
 )فرد(فرص العمل 

 ٢٥ ٢٥٠ فولت. ك٢٢٠حالل محطة محوالت طنطا جهد إ

 ٢٥ ٢٠٠ ف. ك٢٢٠إنشاء محطة محوالت كفر الزيات جهد 

 ٢٥ ٢٠٠ ف. ك٢٢٠إنشاء محطة محوالت سمنود جهد 

 ١٠ ٥٠ ف. ك٦٦توسيع محطات زفتى وكفر الزيات شرق وقطور والسنطة جهد 

 ٢٠ ٧٥ ) كيلو متر١٥٠(القليوبية /خطوط شبكات طنطا

 ٥ ٢٠ ) كيلو متر٧٥(جنوب طنطا /المحلة/ف زفتى الجديدة. ك٦٦جهد خطوط 

 ٥ ١٥ كم ٦٠خطوط توسيع زفتى وكفر الزيات شرق وقطور والسنطة بطول 

 ٧٥ ١٥٠ إحالل وتجديد شبكات

 ١٩٠ ٩٦٠ االجمالى

نيه وفرص عمـل متوقعـة  مليون ج٩٦٠بيـان بمشروعـات الكهرباء بإجمالـي استثمـارات تقدر بـ وفيما يلي 

 . فرصة١٩٠

 :مارات المشروعات المقترحة في محافظة الغربية موجز بإجمالي أعداد واستث٥-٤

جنيه وفرص  مليون ١٥٦٣٨وفيما يلي بيان بالمشروعات المقترحة في محافظة الغربية بإجمالي استثمارات تقدر بـ 

 . فرصة٢٨٦٣٥عمل متوقعة 

 

 

 

 

 إجمالي المشروعات المقترحة بمحافظة الغربية

 عدد المشروعات النشاط
       التكلفة االستثمارية

 )مليون جنيه(
فرص العمل 

 )فرد(

 ٨٥٠ ٤١٥ ٣٦ المشروعات الزراعية

 ٢٢٥٠٠ ٥٣٣١ ٩٥٣ المشروعات الصناعية

 ٢١٤٠ ٧٤٠ ٣٥ ول والغاز الطبيعيالبتر

 ٥٧٥ ١٦٢ ٣٢ مشروعات السياحة

 ١٦٠٠ ٤٩٠٠  وحدة سكنية٥٠٠٠٠ مشروعات اإلسكان

 طرق وكباري
استكمال كباري وتدعيم وتوسيع 

 وصالت
٨٠ ٤٥٠ 

 ٩٠ ٤٤٥ نقل نهري متطور نهري وسكك حديديةنقل 

 ١٥٠ ٣٧٠ تطوير وزيادة عدد الخطوط اتصاالت

 ١٩٠ ٩٦٠  وإنشاء محطات محوالتإحالل كهرباء

 ٤٦٠ ١٨٦٥ تطوير محطات الصرف  مياه وصرف

w ٢٨٦٣٥ ١٥٦٣٨- اإلجمالي
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