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   التعريف بإقليم الدلتا  التعريف بإقليم الدلتا --١١

الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ الغربية و ويضم كل من محافظات ، مصر السبعةأقاليمإقليم الدلتا هو اإلقليم الرابع من 

 كما .من جملة مساحة الجمهورية% ١,٢٢تمثل نحو   فدان مليون٢,٩٤أي  ٢ كم١٢٣٥٧,٤ إجماليةوالمنوفية بمساحة 

ويمكن التعرف . ٢٠٠٥من جملة سكان الجمهورية وفقاً لتقديرات % ٢٢,٦ مليون نسمة يمثلون ١٥,٨يقطن باإلقليم نحو 

 .العمرانيةوالسكانية واإلدارية و الطبيعية مالمحهعلى اإلقليم من خالل بعض 

 واإلدارية ةطبيعيال المالمح ١-١

 المنطقة الوسطي من شمال الجمهورية،  الدلتاإقليم يشغل

ماال بواجهة ـلبحر المتوسط شحيث يمتد من ساحل ا

بحرية تصل إلي مائتين كيلومتر إلي حدود إقليم القاهرة 

 السويس والصحراء قناةجنوبا، كما يحده شرقا إقليم 

 والصحراء اإلسكندرية إقليم حتىالشرقية، ويمتد غربا 

 .الغربية

 طـ، بميل متوســبالسطح المستويتتميز منطقة الدلتا 

  كلفي ليست واحدة االنحدار، غير أن درجة ١/١٠٠٠٠

 فيواء ـر استــطح أكثــا، إذ أن السـأرجاء الدلت

 نـا مـدار فيهـال، كما أن االنحـالشم عن وبـالجن

ـ  ـوأراض.  مترين بحوالـيرع رشيد   ـمنسوب ف  نـم أعلى دمياط وى فرع ـلغرب، لذا كان مست   لرق  ـالش  مـى اإلقلي

 تظهر به المستنقعات والبحيرات والكثبـان الرمليـة،         الشماليأن الجزء     إال    - وإن كانت أراضى زراعية بوجه عام      -

 .وتتعرض السواحل الشمالية للدلتا للنحر أو الترسيب أو تآكل الشواطئ

 فـي  المنـاخ ْ ، ويتسم    ٣١َ    ٣٠ ،ْ    ٣٠َ    ١٠ عرض   دائرتيْ  و  ٣١َ    ٥٠،  ْ    ٣٠َ    ٢٢ينحصر إقليم الدلتا بين خطى طول       

 الشمال أثر واضح على     فيد كبير، وإن كانت لظروف الموقع وإطاللة اإلقليم على البحر المتوسط            اإلقليم بالتجانس إلى ح   

 فصل الشـتاء بالمقارنـة بالمنـاطق        في أكثر دفئاً    الشمالي الساحليفالنطاق  .  عناصر المناخ  فيوجود بعض االختالفات    

 النطـاق  في الدلتا، وترتفع سرعة الرياح باقي فصل الصيف عن   في جنوبه، كما أنه أقل حرارة وأكثر رطوبة         فيالواقعة  

سنة / مم ٢٥ مع التحرك شماالً، ويتراوح ما بين        المطريكما يتزايد التساقط    .  وتقل كلما اتجهنا جنوباً داخل الدلتا      الساحلي

 .الغربي أقصى الشمال فيسنة / مم٢٥٠ أقصى جنوب اإلقليم إلى في

 موقع إقليم الدلتا من الجمهورية
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ـ   اإلداريالهيكل  يتكون  و ، )الدقهلية، دمياط ، كفر الشيخ ، المنوفية ، الغربية        : (ن خـمس محافظات هي    إلقليـم الدلتـا م

 .) قرية تابعة١٣٩١ رئيسية، ة قري٣٢٣( قرية ١٧١٤و مدينة ٥٧ مركزاً تضم ٤٦بإجمالي عدد مراكز 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 السكانية المالمح ٢-١

الريفي، /، والتركيب الحضري للسكانزيع النسبيالتو ،ةالسكانيوالزيادة تتضمن المالمح السكانية دراسة كل من الحجم 

 .اإلقليممحافظات  بالهجرة

 مليون ١٥,٨ بنحو ٢٠٠٥، ويقدر في عام ١٩٩٦ مليون نسمة وفقا لتعداد ١٣,٥ نحو إقليم الدلتا حجم سكانبلغ إجمالي 

 . إجمالي سكان الجمهوريةمن% ٢٢,٦نسمة تقريبا، محتالً بذلك المرتبة الثانية بين أقاليم الجمهورية، وبنسبة تبلغ 

 ليبلغ تعداد ٢٠٢٢-٢٠٠٥ الفترة في مليون نسمة ٤,٨  نحو باإلقليم إلىكانيةـحجم الزيادة السمن المتوقع أن يصل و

من الزيادة الكلية المتوقعة لسكان الجمهورية % ٢٢، وتمثل هذه الزيادة نحو ٢٠٢٢عام   مليون نسمة٢٠,٦  نحواإلقليم

 .خالل نفس الفترة

 ي يتركز في محافظت٢٠٠٥من الحجم السكاني عام % ٥٥,٨إلقليم أن حوالي امحافظات بسكان للالتوزيع النسبي  عن أما

 .سكانالمن جملة عدد % ٧في حين تأتي محافظة دمياط في المرتبة األخيرة بنسبة ، الدقهليةوالغربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اـم الدلتـل اإلداري إلقليـالهيك

 المساحة الكلية
 المحافظة

 %النسبة فدان ٢كم

عدد 

 المراكز

عدد 

 المدن

 عدد القرى

 الرئيسية

عدد القرى 

 التابعة

 ٤٧٥ ١١٤ ١٨ ١٥ ٢٨,٦ ٨٤٢٠٩١,٦ ٣٥٣٨,٢٣ الدقهلية
 ٨٠ ٤٣ •١١ ٤ ٧,٤ ٢١٦٦٥١,٤ ٩١٠,٢٦ دمياط

 ٢٠٦ ٤٤ ١٠ ١٠ ٢٨,١ ٨٢٥٠٧٤,٦ ٣٤٦٦,٧ كفر الشيخ

 ٣١٣ ٦٩ ••١٠ ٩ ٢٠,٢ ٥٩٤٧٦٢ ٢٤٩٩,٠ المنوفية

 ٣١٧ ٥٣ ٨ ٨ ١٥,٧ ٤٦٢٤٩٨ ١٩٤٣,٣ الغربية

 ١٣٩١ ٣٢٣ ٥٧ ٤٦ %١٠٠ ٢٩٤١٠٧٧,٦ ١٢٣٥٧,٤ اإلجمالي

 مدينة السادات ضمن مدن محافظة المنوفية ••    مدينة دمياط الجديدة ضمن مدن محافظة دمياط     •

 ٢٠٠٥-تقديرات الحجم والتوزيع النسبي لسكان محافظات إقليم الدلتا في 

 ٢٠٠٥) باأللف نسمة( السكانعدد  المحافظة

 ٤٩٢٩ الدقهلية

 ١٠٩٥ دمياط

 ٢٦٢٥ كفر الشيخ

 ٣٢٥٤ المنوفية

 ٣٩٠١ الغربية

 ١٥٨٠٤ اإلجمالي

 (%) لسكان اإلقليم النسبيالتوزيع 

آفر الشيخ 
%١٦٫٦

المنوفية 
%٢٠٫٦

الغربية
%٢٤٫٧

الدقهلية 
%٣١٫١

دمياط
%٧
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الصفة الريفية لإلقليم حيث ال يشكل سكان الحضر إال  لسكان محافظات اإلقليم تبرز الريفي/التركيب الحضريوعن 

لنفس من جملة سكان اإلقليم % ٧٣الريف  سكان نسبةبينما تبلغ ، ٢٠٠٥فقط من إجمالي سكان اإلقليم عام % ٢٧نحو

 .العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إرسـال  فـي ة المحافظات  لمحافظات إقليم الدلتا بالسالب، وتتصدر محافظة المنوفية بقي السكاني النمو   في الهجـرة تسهم  

وبصفة عامة، تتجه معظم الحركة المهاجرة إلى محافظات إقليم القـاهرة الكبـرى ومحافظـة                .المهاجرين إلى خارجها  

 .نتيجة لقرب المسافة بينهمااإلسكندرية، 

  المالمح العمرانية٣-١

) البعد المكـاني  ( واإلدارية   طبيعيةمالمح ال تمثل المالمح العمرانية محوراً هاما في دراسات اإلقليم حيث أنها تربط بين ال            

والمالمح السكانية، وتشتمل المالمح العمرانية توزيع إستخدامات األراضي بمحافظات إقليم الـدلتا، الكثافـات السـكانية                

 .والفئات الحجمية بمدن اقليم الدلتاالعمرانية، 

 بمحافظات  األراضياستخداماتبتحليل و. ي مساحتهمن إجمال% ٩٧,٥ بنسبة ٢ كم١٢٠٥٣تبلغ المساحة المأهولة لإلقليم 

 مليون ٢,٢ تبلغ مساحةب األراضي استخدامات من األكبريتضح أن االستعماالت الزراعية تشغل المسطح ، إقليم الدلتا

من إجمالي مساحة األراضي الزراعية % ٣١من إجمالي مساحة اإلقليم وبنسبة % ٧٤,٨بنسبة  ٢ كم٩٢٥٠,٣  أيفدان

 يمن إجمال% ٦,٢ثم األراضي البور بنسبة % ١٠,٨ العمرانية بنسبة االستعماالتن البحري والقبلي، وتليها بالوجهي

 .مساحة اإلقليم

عرض السابق، يالحظ ان اقليم الدلتا اليزال محتفظا بميزته النسبية، حيث انه يعتبر االقليم الزراعى األوحد الومن خالل 

 وذلك على الرغم من التزايد المطرد فى معدالت التآكل السنوى لألراضى ن،فى جمهورية مصر العربية حتى اآل

 . الزراعية نظرا إلرتفاع معدالت الزيادة السكانية

  ٢٠٠٥الريفي لسكان محافظات اقليم الدلتا عام /التركيب الحضري

 )باأللف نسمة(د السكان عد
 المحافظة

 ريف حضر

  السكانإجمالي

 )باأللف نسمة(

 ٤٩٢٩ ٣٥٢٥,١٩ ١٤٠٣,٨١ الدقهلية

 ١٠٩٥ ٧٦٧,٤٩ ٣٢٧,٥٨ دمياط

 ٢٦٢٥ ٢٠٢٣,٢٠ ٦٠١,٨٠ كفر الشيخ

 ٣٢٥٤ ٢٥٧٨,٧٨ ٦٧٥,٢٢ المنوفية

 ٣٩٠١ ٢٦٨٨,٥٤ ١٢١٢,٤٦ الغربية

 ١٥٨٠٤ ١١٥٨٣,٢ ٤٢٢٠,٨٧ اإلجمالي
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 ٢٠٠٥ - )٢المساحة بالكم( بمحافظات إقليم الدلتا  األراضياستخدامات

 المحافظة
مساكن 

 ومتناثرات

المنافع 

 والجبانات

 األراضي

 البور

 األراضي

الزراعية داخل 

 الزمام

 األراضي

 الزراعية

 خارج الزمام

المساحة 

 ولةالمأه

 )٢كم(

 المساحة

 الكلية

 )٢كم(

 ٣٥٣٨,٢٣ ٣٥٣٨,٢٣ ٧٢,٤ ٢٨٢٠,٠ ١٦٧,٥ ٢٠١,١ ٢٧٧,٢ الدقهلية

 ٩١٠,٢٦ ٦٦٨,٩ ٢٦,٩٧ ٥٣٠,٧٦ ٢٧,٤١ ٤٩,٩٤ ٣٣,٧٩ دمياط

 ٣٤٦٦,٧ ٣٤٦٦,٧ ٢٥,٢٦ ٢٣٩١,١ ٥٥٤,٩ ٤١٤,٣ ٨. ٨١ الشيخكفر 

 ٢٤٩٩ ٢٤٣٥,٩ ٣٤٧,٦ ١٣٦٣,٢ ٠,٧٩ ٣٩,٠ ٧٤٨,٤ المنوفية

 ١٩٤٣,٣ ١٩٤٣,٣ ٠,٠ ١٦٧٣,٠ ١٨,٤ ٦١,٦ ١٩٠,٣ الغربية

 ١٢٣٥٧,٤ ١٢٠٥٣,٠ ٤٧٢,٢٣ ٨٧٧٨,٠٦ ٧٦٩,٠ ٧٦٥,٩ ١٣٣٨,٦ اإلقليم

 المرتبة الثانية  اإلقليميحتل، وفدان/ نسمة٥,٤أي  ٢كم/ نسمة١٢٧٩إلي إقليم الدلتا ب الكثافات السكانية اإلجمالية وتصل

 الزراعية تشكل تلك األقاليم إقليم الدلتا أحد أهم وباعتبار، الكثافة السكانية الكلية فاعارتبعد إقليم القاهرة من حيث 

 .ةـ الزراعية وتحدياً صارخاً للجهود المبذولة للحفاظ على هذه الثروة القومياألراضيالكثافات ضغطاً على 

   التي تصل الكثافة السكانية بها كفر الشيخ، باستثناء محافظةم فى كافة محافظات اإلقليكليةويالحظ ارتفاع الكثافات ال

 محافظات أغلبالمساحة الكلية والمأهولة في  ب، كما يالحظ تقارب كل من الكثافة السكانية اإلجماليةفدان/ نسمة ٣,٢

 فضالً عن محدودية نصيب الفرد ،اإلقليم مما يدل علي محدودية قدرة هذه المحافظات علي اإلستيعاب المستقبلي للسكان

 . ثمن فدان لكل نسمةحواليمن األراضي الزراعية التي تصل في محافظة الغربية 

 ٢٠٠٥ -الكثافات السكانية بمحافظات إقليم الدلتا

 المساحة الكليةبالكثافة السكانية   المأهولةالمساحة بالكثافة السكانية 
 المحافظة

 فدان/نسمة ٢كم/ نسمة فدان/نسمة ٢كم/نسمة

 ٥,٩ ١٣٩٣ ٥,٩ ١٣٩٣ الدقهلية

 ٥,١ ١٢٠٣ ٦,٩ ١٦٣٧ دمياط

 ٣,٢ ٧٥٧ ٣,٢ ٧٥٧ كفر الشيخ

 ٥,٥ ١٣٠٢ ٥,٦ ١٣٣٦ المنوفية

 ٨,٤ ٢٠٠٧ ٨,٤ ٢٠٠٧ الغربية

 ٥,٤ ١٢٧٩ ٥,٥ ١٣١١ اإلقليم
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 الفئات الحجمية لمدن إقليم الدلتا 

 المدن المتواجدة باإلقليم عدد المدن باإلقليم الفئات الحجمية

 - - ةــالمدن المليوني

 المحلة الكبرى ، طنطا ، المنصورة ٣ مليون - ألف ٢٥٠

 شبين الكوم ، كفر الشيخ، ميت غمر ٣ ألف ٢٥٠ – ١٠٠

 ١٥ ألف ١٠٠ –  ٥٠
 الوين ، ـوف ، زفتي ، السنبـاس ، منـوق ، المطرية ، بلقـاط ، دسـدمي

 كفر الزيات ، طلخا ، المنزلة ، أشمون، الجمالية، دكرنس، بيال، فوة

 ٢٣ ألف  ٥٠ –  ٢٥

ربين، بسيون، منية النصر، تال، سرس الليان، الشهداء، فارسـكور،          سمنود، ش 

الحامول، سيدي سالم، قويسنا، عزبة البرج ، بلطيم، الباجور، الكـردي، كفـر             

 ميت سلسيل، مطوبس البطيخ، قلين، بركة السبع، السنطة، بني عبيد، نبروة،

 ١٠ ألف  ٢٥ –  ١٠
 تمي األمديد، كفـر سـعد،       الرياض، السرو، الروضة، السادات، ميت غالب،     

 قطور، أجا، الزرقا

 رأس البر ، جمصة ، دمياط الجديدة ٣ أالف ١٠أقل من 

  ٥٧ اليــاإلجم

 لمدن اقليم الدلتا يالحظ الفئات الحجميةوبدراسة 

وع العوامل ـ وذلك لتناالختالفات البينية لتلك الفئات،

 االرتبـاط بشـبكةة مثل ـالمؤثرة على حجم المدين

ة ـل على تقويـة تعمـالت قويـطرق ومواص

 وكذلك باإلقليم،اورة ـات بينها وبين المدن المجـلعالقا

 .الدور الوظيفى واالدارى لتلك المدن

الث مدن فقط ـ مدينة، ث٥٧ عدد المدن بإقليم الدلتا ويبلغ

 % ٥,٣يربو تعداد كل منها على ربع مليون نسمة بنسبة 

الي عدد المدن الموجودة باإلقليم، كما يالحظ أن ـمن إجم

ة ـ بالفئيوجد)  مدينـة٢٣(تلك المدن أكبر عدد من 

 ،%٤٠,٤ة بنسبة ـف نسمـ أل٥٠ - ٢٥من ة ـالحجمي

 .، وال توجد مدن مليونية باإلقليم%٢٦,٣ بنسبة )مدينة١٥(نسمـة  ألف ١٠٠ - ٥٠ها المدن بالفئة الحجمية من ـتلي

 الفئات الحجمية لمدن إقليم الدلتا

 مدينة السادات
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   السمات االقتصادية السمات االقتصادية--٢٢

  سوق العمل١–٢

السكان داخل قوة العمل والمشتغلين الفعليين، :  هىمحاور رئيسيةل مناقشة يمكن إلقاء الضوء على سوق العمل من خال

 .ثم الحالة التعليمية للسكان وفي النهاية توزيع المشتغلين في القطاعات اإلقتصادية واألنشطة الرائدة بإقليم الدلتا

ترتفع تلك النسبة فى محافظة و قليم،اإلمن جملة سكان % ٣٢,٠ مليون نسمة بنسبة ٥,١ نحو٢٠٠٥ عام قوة العمل بلغت

 من جملة %٢٨,٣دناها فى محافظة دمياط بنسبة أسكان المحافظة، بينما تصل الى جملة من % ٣٤,٦الغربية لتصل الي 

  .سكان المحافظة

 توجد بكل من محافظتى دمياط  في العملداخل قوة العمل بان اعلى نسبة مساهمة المشتغلين الفعليين كما تشير بيانات

 %. ٨٩,٨علي الترتيب والتى تزيد كثيرا عن مثيالتها فى إقليم الدلتا % ٩١,٣و% ٩٤,٦نوفية بنسب والم

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليم المتوسط بينما تنخفض ة نسبفي يرتفع عن المتوسط العام للجمهورية اإلقليم فإن ،الحالة التعليميةبيانات عن أما 

 محافظة كفر فيوبشكل عام نالحظ ارتفاع نسبة التعليم فوق المتوسط . معية نسبة الحاصلين على الدرجة الجافيعنها 

 %.٤,٠ إلى تصل إذ والجمهورية اإلقليمالشيخ كثيرا عن 

 سنة، وترتفع ١٥فوق كان ـمن جملة الس% ٥,٨ا إليـشهادات جامعية فى إقليم الدلت بينما تصل نسبة الحاصلين على

 كل من  فقد إرتفعت في الدلتـامـة، وتتباين هذه النسبة بمحافظات إقليـوريعلى مستوى الجمه% ٧,١ هذه النسبة إلى

 .علي الترتيب% ٦,٤، % ٨,٧ إلي تصل إذ اإلقليم والغربية عن كفر الشيخ محافظتي

نسبة التعليم المتوسط وفوق (ومن خالل عرض الحالة التعليمية يتضح ان اقليم الدلتا ترتفع فيه مؤشرات التحضر 

 ).اقليم زراعى(وهذا ما يتنافى مع الدور الوظيفى لالقليم ، )المتوسط

 )عاملباأللف ( ٢٠٠٥ -قوة العمل بمحافظات إقليم الدلتا وفقا لتقديرات

 قوة العمل

 المحافظة
 العدد

 الجمالي %

 لمحافظةسكان ا

 % معدل البطالة المتعطلون المشتغلون

 ١١,٦ ١٧٨ ١٣٥٥,١ ٣١,١ ١٥٣٣,٣ الدقهلية

 ٥,٤ ١٦,٨ ٢٩٣,٣ ٢٨,٣ ٣١٠,١ دمياط

 ١٢,٢ ٩٧ ٦٩٦ ٣٠,٢ ٧٩٢ كفر الشيخ

 ٨,٦ ٩٢,٦ ٩٧٩,٤ ٣٢,٩ ١٠٧٢,٢ المنوفية

 ٩,٦ ١٣٠ ١٢٢٠ ٣٤,٦ ١٣٥٠ الغربية

 ١٠,٢ ٥١٤,٤ ٤٥٤٣,٨ %٣٢,٠ ٥٠٥٧,٦ اإلقليم
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أربعة جامعات بجانب كليات ومعاهد تابعة لجامعة االزهر وكليات ومعاهد خاصة، والجامعات هي  قليمالويوجد بإ

 . المنوفية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة

           طالب، يليها الغربية وبها ألف١٢٨,٣فظة الدقهلية حيث تضم بها  متواجدة في محاجامعيكبر خدمة تعليم أو

وتعد أفضل خدمة تعليم جامعي في دمياط حيث هناك . طالبألف  ١٨,١ وبها كفر الشيخطالب، وأقلها في ألف  ٩١

 . طالب٤١عضو هيئة تدريس لكل 

كبر نسبة توجد أ طالب، و٤٠,٩لتدريس لكل ة اـة عضو هيئـ الغربي محافظةفيفيوجد جامعي الوأما التعليم غير 

وغير % ٥٢م الجامعي حوالي ـبتهم في التعليـة حيث تبلغ نسـة في محافظة الدقهليـاركة من اإلناث في الطلبـمش

 .%٥٧الجامعي 

 ٢٠٠٥ - نسمة أللفالحالة التعليمية للسكان بمحافظات إقليم الدلتا با

 جامعية فوق المتوسط متوسط
ماجستير 

 ودكتوراه

إجمالي عدد 

 المتعلمين

السكان 

 ١٥فوق 

 سنة
 المحافظة

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 ٣٤١١ ٢٣,٥ ٨٠٠,٤ ٠,١٢ ٤,٥٩ ٥ ١٥٧ ٢ ٧٦,٨ ١٧ ٥٦٢ الدقهلية

 ٧٦٩ ٢٢,٨ ١٧٥,٥ ٠,١ ٠,٦٣ ٣,٩ ٣٠,٠ ٣,٩ ٣٠,٣ ١٤,٩ ١١٤,٥ دمياط

 ١٧٥٩ ٥١ ٨٩٣,٦ ٠,٢ ٣,٥ ٨,٧ ١٥٣,٠ ٤,٠ ٧٠,٤ ٣٧,٩ ٦٦٦,٧ كفر الشيخ

 ٢٢٢٦ ٣٠ ٦٦٦ ٠,١ ٣,٣ ٥ ١١٨ ٢ ٥٢ ٢٢ ٤٩٢ المنوفية

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

 إجمالي

 اإلقليم
١٠٨٨٨ ٣١,٢ ٣٣٩٧,٢ ٠,١٥ ١٦,٦ ٥,٨ ٦٣٣,٢ ٢,٧ ٢٩٠,١ ٢٢,٦ ٢٤٥٦,٦ 

 إجمالي

 الجمهورية
٣٤٩٥٤ ٣١,١ ١٠٨٥٩ ٠,٢٢ ٧٧ ٧,١ ٢٤٧٠ ٢,٦ ٩٠٤ ٢١,٢ ٧٤٠٨ 
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، %٣٨,٦  البالغلجمهوريةوهى تقل بذلك عن المتوسط العام ل% ٣٧قليم إلى باإل -١٩٩٦ وفقاً لتعداد –تصل نسب األمية 

محافظات الغربية والمنوفية ب% ٣٥محافظة دمياط، وتدور حول ب% ٣٢,٥  إليوتنخفض النسبة إلى أدنى مستوى لها

الوعى بأهمية  في الظروف االجتماعية وتباينالمحافظة كفر الشيخ، األمر الذى يعكس ب% ٤٧والدقهلية، بينما تقفز إلى 

  .تعليم األطفالالتعليم ودرجة اإلقبال على 

  القاعدة االقتصادية٢–٢

من جملة السكان ذوى النشـاط      % ٣٧أن حوالي    ١٩٩٦طبقاً لتعداد    توزيع العاملين في القطاعات االقتصادية     يوضح

بأنشطة التجارة والنقل واالتصاالت،    % ١١,٦بقطاع الصناعة،   % ١٣ يعملون بقطاع الزراعة، و     سنة ١٥فوق  االقتصادى  

بقطاع البناء والتشييد، وبصفة عامة يتميز الهيكـل        % ٥,٨الخدمات االجتماعية والعامة والشخصية، و    بأنشطة  % ٢١,٢و

 ).زراعة ـ صناعة ـ تشييد(القطاعى للقوى العاملة بالتركز النسبى فى األنشطة السلعية 

الوساطة ، زراعة والصيدال( بمحافظات اإلقليم فنجد أن محافظة كفر الشيخ تتميز فى قطاعى القطاعات الرائدةأما عن 

تعدين ومحاجر، النقل والتخزين واإلتصاالت، الوساطة المالية (فى قطاعات  بينما تتميز الغربية) المالية والعقارية

 أما محافظة المنوفية فتتميز فى قطاعات). والعقارية، اإلدارة العامة للدفاع، الصحة والعمل اإلجتماعي، خدمات المجتمع

 ). اإلدارة العامة والدفاع، خدمات المجتمع، ر، الكهرباء والغاز والمياةالتعدين والمحاج(

 ٢٠٠٥ - الدلتا ومحافظاته التعليم العالي بالنطاق الجغرافي إلقليم

 الغربية المنوفية كفر الشيخ دمياط الدقهلية
 البيان

 جامعي
غير

 جامعي
 جامعي

غير

 جامعي
جامعي

 غير

 جامعي
 جامعي

 غير

 جامعي
 جامعي

غير 

 جامعي

 - ١٧ - ٢٢ - ٩ - ٦ - ٢٤ عدد الكليات

 ٣ ١ ٢ ٣ ٢ - ٣ - ٣ ١ عدد المعاهد

 ١١,٥ ٩١ ٦,٦ ٧٥,٦ ١٨,٦ ١٨,١ ٥,٨ ١٨,٨ ١٤ ١٢٨,٣ باأللف عدد الطلبة

 ٥٦,٧ ٤٢,٧ ٤١,٩ ٤١ ٤١ ٥١,٧ ٤٢,٧ ٥٠,٨ ٥٧ ٥٢ اإلناث في الطلبة%

 ٢٨١ ١٩٣٧ ١٢٥ ١٦٠٠ ٩٧ ٤١٦ ١١٥ ٤٦٠ ٣٧ ٢٨١٦ هيئة التدريس

هيئة / الطلبة

 التدريس
٤٠,٩ ٤٧ ٥٢,٨ ٤٧,٣ ١٩١,٨ ٤٣,٥ ٥٠,٤ ٤١ ٣٧٨,٤ ٤٥,٦ 

اإلناث من هيئة % 

 التدريس
٢٧,٧ ٣٦,٥ ١٦,٨ ١٩,٣ ١٦,٥ ١٣ ٢٥ ٢٠ ٢٨,٩ ٣٢ 
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  ١٩٩٦ -)عامل باأللف(الدلتا ة بمحافظات إقليم  االقتصاديةنشطتوزيع العاملين طبقا لال

 الغربية المنوفية كفر الشيخ دمياط الدقهلية النشاط
إجمالي 

 اإلقليم
 الجمهورية

 ٤٨٨١ ١٣٩٠,٩ ٢٥٩,٧ ٣١٥,٧ ٢٩٤,٤ ٦٨,١ ٤٥٣ زراعة وصيد االسماك

 ٦٣,٧ ٧,٥ ١,٧ ١,٧ ٠,٦ ٠,٣ ٣,٢ رــن ومحاجــتعدي

 ٢١٧٧,٤ ٤٧٧,٣ ١٦٢,٥ ٨٠,٢ ٣٨,٥ ٧٦,٤ ١١٩,٧ ةـالصناعات التحويلي

 ١٥٩,٤ ٣١,٥ ٧,٠ ٧,٦ ٣,٨ ٢,٥ ١٠,٦ اةـ، المي غاز، كهرباء

 ١٢٨٢,٧ ٢١٥,٥ ٥٨,٣ ٣٩,٨ ٢١,٦ ١٨,٤ ٧٧,٤ اءـــييد والبنــالتش

 ١٤٣٣,٩ ٢٦١,٧ ٧٢,٢ ٤٨,٢ ٣٣,٥ ٢٣,٤ ٨٤,٤ ةـة وتجزئـتجارة جمل

 ٢٠٥,٩ ٣٠,٧ ٨,٢ ٦,٨ ٣,٣ ٣,٧ ٨,٧ اعمــادق والمطـالفن

النقل والتخزين 

 االتـواالتص
٩١٦,٥ ١٧٣,٢ ٤٩,١ ٣٦,٧ ٢١,٦ ١٣,٨ ٥٢ 

 الوساطة المالية

 اراتــوالعق
٧٠٨,٦ ١٥٥,٣ ٤٦,٣ ٢٨,٥ ٢٨,٦ ٧,٧ ٤٤,٢ 

 ١٥٣٣ ٣٩٢,٥ ١٠٤,٩ ٩٥,٩ ٥٤,٢ ٢٠,٣ ١١٧,٢ والدفاع االدارة العامة

 ١٥١١ ٤١٧,٤ ١٠٧,٦ ٨٥,٥ ٥١,٦ ٣٠,٨ ١٤١,٩ مــــــــالتعلي

الصحة والعمل 

 اعيــاالجتم
٣٧٣,٥ ٩٥,٢ ٣٢,٣ ١٧,٤ ١٠,١ ٦,٥ ٢٨,٩ 

 ٣٤٨,٦ ٦٣ ١٨,٤ ١٣,٧ ٨,٩ ٣,٤ ١٨,٦ عــات المجتمــخدم

كاملة  انشطة غير

 التوصيف
١٧٣,٧ ٣٥,٨ ٥,٩ ٥,٣ ٤,٨ ١,٣ ١٨,٥ 

 ١٥٧٦٨,٢ ٣٧٤٧,٥ ٩٣٤,١ ٧٨٣ ٥٧٥,٥ ٢٧٦,٦ ١١٧٨,٣ ةــــجمل

الصناعات التحويلية، الكهرباء والغاز والمياة، التشييد والبناء، تجارة (فى حين تبرز فى محافظة دمياط كل من قطاعات 

ما محافظة الدقهلية فتتميز عن باقى أ). الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم باالضافة الى النقل والتخزين واإلتصاالت

 ). التشييد والبناء، التعليموالمياة،التعدين والمحاجر، الكهرباء والغاز (المحافظات فى قطاعات 
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   الموارد الطبيعية والعمرانية الموارد الطبيعية والعمرانية--٣٣

  الموارد الطبيعية واألرضية١- ٣

 ةـحد المقومات الرئيسيأتمثل الموارد الطبيعية 
 والموارد المائية ت الطبيعيةاروتشمل المحمياـلالستثم

باالضافة الى الموارد االثرية  والموارد االرضية

 .والسياحية

فتتمثل في محمية البرلس  للمحميات الطبيعية بالنسبة

وتنتمى الى محميات االراضى الرطبة، ولقد أعلنت 

 لسنة ١٤٤٤محمية طبيعية بقرار رئيس وزراء رقم 

لنسبة للطيور وذلك ، كمنطقة ذات أهمية عالمية با١٩٩٨

 . )IAB(من قبل المنظمة الدولية لحماية الطيور 

 وتشتمل المحمية علي بحيـرة البرلس بالكامل بما فيها من .ودمياطالشمالي لدلتا النيل بين فرعي رشيد  وتقع في الجزء

ة ـغ مساحـوتبل .باًـ كم تقري٦٥ول ـي يفصل البحيرة عن البحر المتوسط بطـز رملـ إلي حاجالجزر باإلضـافة

  .٢كم ٤٦٠والي ـية حـالمحم

 إلي المياه السطحية النيلية، ومياة الصرف، ومياة األمطار، المياة هايمـيمكن تقس باإلقليم فللموارد المائيةوبالنسبة 

 .الجوفية

 ،٣ مليار م١٦,٧ حوالى ا منه وقد بلغت احتياجاته،يعتمد اقليم الدلتا بالدرجة االولى على مياه النيل للمياه السطحيةبالنسبة 

سنوياً، تُمثِّل نحو  /٣ مليار م١٢وتُقدر جملة كميات مياه النيل المخصصة لرى األراضى الزراعية بمحافظات اإلقليم بنحو 

 .ربع جملة مياه النيل المستخدمة فى الرى على المستوى القومى

 وتمثل مياه الصرف المعاد ،ألفقي بمحافظات اإلقليم أحد الموارد المائية الهامة للتوسع امياه الصرف الزراعيتمثل و

من خالل تنفيذ بعض ) ٣مليار م٢% (٢٠من كمية المياه السطحية، ويمكن زيادة حصة اإلقليم بنسبة % ٣استخدامها نحو 

ر مليا ١كما يمكن تخزين .  ألف فدان٢٧٥ وبالتالي يمكن زيادة الزمام الزراعي بمقدار ،المشروعات علي مجري النيل

كما توجد إمكانية  .ةـة مسطحات اضافية من االراضى الزراعيـ من مياه الصرف يمكن إستغاللها في زراع٣م

 واستزراع مساحات أخرى من  استصالحمحافظة الدقهليةفي  – بعد معالجتها -لإلستفادة من مياه الصرف الصحى 

 . ية ترعة السالماألراضى، ويجرى إقامة محطة عمالقة للمعالجة بمنطقة المنزلة لتغذ

ـ              اه األمطـار  ـميكميات  متوسط  بلغ  يو                  ة مـا بـين مليـار       ـ التـى يمكـن اإلسـتفادة بهـا فـى الزراعـات المطري

  .سنة /٣ مليار م٢,٦و

  الدلتا بإقليمالطبيعيةالمحميات 

 مدينة السادات
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ن  فيوجد بإقليم الدلتا عدد من خزانات المياه الجوفية، وهى الخزان  الجوفى السـاحلى وخـزا                للمياه الجوفية أما بالنسبة   

 ، وتقدر التغذية    ٣مار  ـ ملي ٢٨٠ا حوالي   ـزان الجوفي بالدلت  ـويبلغ حجم الخ   .المغرة والنطرون والخزان النيلى العمالق    

 من ترعة اإلسماعيلية،    ٣م مليار   ٠,٣ من الطبقات العليا باإلضافة إلي       ٣ممليار   ٢,٢٧   منها ٣ مليار م  ٣,٥٧السنوية بنحو   

 البشـرية والزراعيـة     لالسـتخدامات  وذلـك    ٣ مليـار م   ١,٦ الجوفي سنويا حوالي     وتبلغ الكميات المسحوبة من الخزان    

وتسمح بزيادة معدل السـحب وبالتـالي       ) ٣ مليار م  ١,٩٧بمقدار  (والصناعية، وبالتالي فإن الميزانية المائية تكون إيجابية        

 .  ألف فدان٦٠يمكن زيادة األراضي الزراعية بمقدار 

 إلي استخراجية تعدينية الموارد االرضيةويمكن تقسيم 

 .وغاز طبيعي وبترول

فتتمثل في مواد البناء التي للموارد التعدينية بالنسبة و 

تتوافر في رواسب رملية وزلطية بمحافظة المنوفية في 

الجزء الواقع غرب فرع رشيد والمحدد بمدينة السادات، 

 إلي التربة الزلطية التي تشتهر بها مدينة باإلضافة

 .الخطاطبة

وداء فى المصبات الفرعية فى شمال ـتنتشر الرمال السو

 ز ـالدلتا بدمياط وحتى الحدود الشرقية للجمهورية ، وتتركّ

كم  ١١، وفى موقع شمال شرق أبو خشبـة ، وفى مساحة)رشيد  كم شرق نهر النيل عند٣٠على بعد (فى منطقة رشيد 

 وأهمها األلمنيت والماجنيت والهيماتيت والزركون صادية،اإلقتشرق فرع دمياط، وتشتمـل علىالكثيــر من المعادن 

  .والمونازيتا

 باإلضافة إلي الجبس الذي يوجد جنوب دمياط،أما سياحات الملح الخام فتنتشر معظمها فى نطاق مدينة بلطيم ومحافظة 

سطح األرض فى المنطقة بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية، والمواد المتفحمة التي وتوجد عند أعماق مختلفة تحت 

 . وتحتاج لمزيٍد من الدراسةالساحلية،

من اإلنتاج الكلى على مستوى الجمهورية ومن المتكثفات        % ٥٠ الذي يشكل إنتاج حقول الدلتا منه نحو         ،الغاز الطبيعي أما  

حتياجاتهـا مـن الغـاز      تتجلى أهميته فى تغذيته للعديد من الصناعات واألنشطة الرئيسية القائمة باإلقليم با           ف ،%٤٥نحو  

الطبيعي، وبصفة خاصة حقول أبو ماضى التى تغذى مصانع سماد طلخا ومصانع النسيج والصباغة بالمحلـة الكبـرى،                  

 .ومصنع سكر الدقهلية ومحطات الكهرباء بطلخا، باإلضافة إلى شبرا الخيمة والمحمودية

حقول شرق  ( مـن الشريط البحرى فى البحر المتوسط        فى الجزء الشرقى من الدلتا وما يتبعه      وتتركز الحقول والمكثفات    

 . ) الدلتا، أبو ماضى، غرب أبو ماضى، خالله، بطره، وسطانى، دسوق

 الدلتاليمإق بألرضيةالموارد ا

 مدينة السادات
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 وحـابى   ٩كما توجد مجموعة أخرى من الحقول البحرية شمال وجنوب بلطيم والقرعة وشمال غرب القرعة ونيـديكو                 

 . منطقة البحريةوهناك إمكانية لمزيٍد من اإلكتشافات خاصة فى ال. وسيث
 

 وإن تمت فسوف تمثل إضافة هامة لقربها مـن           فى الدلتا  حقول بترولية ومن ناحية أخرى، ثمة احتماالت قوية إلكتشاف        

 ، وقد أعلن مؤخراً عن اكتشاف حقل بترولى جنوب         ٢٠٠٥مواني التصدير وخاصة من ميناء دمياط بعد إفتتاحه في مايو           

 مليار  ٥٠ و   ٢٠ام، وما بين  ـ مليون برميل من البترول الخ     ١٤ و   ١٢ؤكد ما بين    ورة باحتياطى م  ـرق مدينة المنص  ـش

 . من الغاز٣ مليون قدم١,٥وبنحو ، ويقدر اإلنتاج اليومى بنحو ألفى برميل من الخام الخفيف.   من الغاز الطبيعى٣قدم

؛ فتعتبر الزراعـة النشـاط      للموارد الزراعية أما بالنسبة   

 . السكان منلنسبة كبيرةالرئيسى 

 ويعد اإلقليم مركز النشاط الزراعـى علـى المسـتوى          

 ١٩٩٦  عام القومى، حيث تشغل المساحات المنزرعة به     

من جملة المسـاحة    % ٢٦ مليون فدان تمثل نحو      ٢نحو  

 ). األراضى القديمة والمستصلحة(المنزرعة بالجمهورية 

من هذه المسـاحة فـى محـافظتى         % ٦٠ويقع حوالي   

مـن   % ١٥حـوالى   هي تمثـل    الشيخ، و الدقهلية وكفر   

 .إجمالى المساحة على مستوى الجمهورية

 مليـون   ٤وتصل المساحة المحصولية باإلقليم إلى نحو       

من إجمالي الجمهورية بمعامل كثافـة      % ٣٢فدان بنسبة   

 .كمتوسط عام) ٢(محصولية 

ن اجمالى إنتـاج الجمهوريـة علـى        م% ٦٥,٤،  %٣١,٨،% ٣٢,٦ويمثل إنتاج اإلقليم من القمح و الذرة واالرز نسبة          

 .من اجمالى الجمهورية على الترتيب% ٤٨,٨، % ٤٢,٧اما القطن والكتان فقد بلغ نسبة االنتاج حوالى . التوالى

من إجمالي انتاج الجمهورية ، وخاصة فى محافظة كفر الشـيخ           % ٩٩,٩ كما يشتهر اإلقليم بزراعة بنجر السكر بنسبة        

 . إلنتاج هذا المحصول على المستوى القومىالتى تعد المركز الرئيسى

) الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط(وتتميز محافظات الدلتا فى زراعة الكثير من الحاصالت، فتتميز المحافظات الشمالية 

من جملة المساحة المنزرعة من هذا المحصول فى % ٨٠بزراعة مساحات كبيرة من األرز والتى تمثل أكثر من 

 .الجمهورية

عام مساحة األراضى الزراعية بإقليم الدلتا ومحافظاته 

١٩٩٦ 

المنزرعةاألراضي  المحافظة
 )ألف فدان(

النسبة 
 لإلقليم

النسبة 
للجمهورية

 ٧,٨ ٣٠,٧ ٦٣٦ الدقهلية

 ١,٣ ٥ ١٠٥,٢ دمياط

 ٧,٥ ٢٩,٤ ٦٠٨,٨ الشيخكفر 

 ٤,١ ١٥,٩ ٣٣٠,٧ المنوفية

 ٤,٨ ١٩ ٣٩٣,٥ الغربية

 ٢٥,٥٦ ١٠٠ ٢٠٧٤,٢  اإلقليمإجمالي

 ١٠٠ - ٨١١٤ الجمهوريةإجمالي
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 وكذلك يعد .من اإلنتاج القومى% ٤٠ تنتشر زراعات القطن بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية، ويشكل إنتاج اإلقليم  كما

من % ٤٠ ألف فدان تمثل ما يقرب من ٦٧٥اإلقليم مركزاً هاماً إلنتاج األعالف ـ خاصة البرسيم ـ حيث يزرع نحو 

من  % ٢١ ،%١٧,٣كما ينتج اإلقليم حوالـى . نتـاج القومىمن جملة اإل% ٣٨جملة المساحة المنزرعة بالجمهورية و 

 .إجمالى إنتاج الخضر والفواكه على مستوى الجمهورية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٥ -سية األهمية النسبية إلنتاج إقليم الدلتا و محافظاته من المحاصيل األسا

 ( % )نسبة من إجمالى إقليم 

 المحصول

 دمياط الدقهلية
كفر 

 الشيخ
 الغربية المنوفية

 جمهوريةال/ اإلقليم 

 قطن

 )فدان/قنطار (
٤٢,٧ ٢٤,٥٠ ١١,٩ ٢٦,٧٠ ١,٥٠ ٣٥,٤ 

 قمح

 )فدان/أردب(
٣٢,٦٠ ١٩,١٠ ١٥,٢٠ ٢٥,٤٠ ٣,٠٠ ٣٧,٣٠ 

 ذرة

 )فدان/أردب(
٣١,٨٠ ٢٧,٧٠ ٣٧,٨٠ ١٥,٨٠ ١,٣٠ ١٨,٢٠ 

 أرز

 )فدان/طن(
٦٥,٤٠ ١٤,١٠ ٠,٠٥ ٣٢,١٠ ٩,٢٠ ٤٤,٥٠ 

 برسيم

 )فدان/طن(
٣٦,١٠ ١٨,٥٠ ٢٢,٢٠ ٢٢,٩٠ ٧,٧٠ ٢٨,٧٠ 

 بنجر السكر

 )فدان/أردب(
٩٩,٩٠ ٣,٠٠ - ٩٣,٥٠ - ٣,٥٠ 

 فول بلدى

 )فدان/أردب(
١٤,٦٠ ٢٣,١٠ ٨,٣٠ ٢١,٩٠ ٨,٣٠ ٣٨,٤٠ 

 عدس

 )فدان/أردب(
١٧,٧٠ ٩,٢٠ ٢,٣٠ ٨٠,٦٠ ١,٧٠ ٦,٢٠ 

 كتان

 )فدان/قنطار(
٤٨,٨٠ ١٧,٠٠ ٢,٤٠ ٥١,٦٠ ٣,٣٠ ٢٥,٧٠ 

 فول صويا

 )فدان/أردب(
٢٤,٢٠ ٣٤,٤٠ ٥٢,١٠ ٠,٨٠ ٠,٨٠ ١١,٩٠ 

 شعير

 )فدان/أردب(
٣,٨٠ ٥,٦٠ ٤,٢٠ ٤٧,٨٠ ٣,٢ ٣٩,٢٠ 
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ومحافظاتهاستصالح االراضي بإقليم الدلتا

 المحافظة

راضي أمساحة 

 ستصالحاال

 )فدانبال(

 %النسبة 

 %٤٨,٦ ١٠٥٠٠ الدقهلية

 %٠,٤٦ ١٠٠ دمياط

 %٢٢,٧ ٤٩٠٠ كفر الشيخ

 %٢٨,٢٤ ٦١٠٠ المنوفية

 ٠,٠ ٠,٠ الغربية

 ١٠٠ ٢١٦٠٠ أجمالي اإلقليم

 وتتركز في من جملة األراضي الزراعية،% ١,٠٤بنسبة  ستصالحاالأراضي  فدان من ٢١٦٠٠وتنتشر باإلقليم حوالي 

راضى  أمن اجمالىاالراضى باالقليم %٦,٣هناك حوالى تشير البيانات إلي أن و . فدان١٠٥٠٠ الدقهلية بمساحةمحافظة 

 .زراعتهابور يمكن 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. من إجمالي الجمهوريـة   % ٤٧ مليون رأس بنسبة     ٢,٧ فقد بلغت عدد رؤوس الماشية حوالي        :الثروة الحيوانية أما عن   

 .  ١٩٩٦ عام يةمن إجمالي الجمهور% ٣٥أما الثروة الداجنة فتمثل حوالي 

ونظراً لتوفّر هذه   . حيث تمثل مسطحات اإلقليم المائية مصادر رئيسية للثروة السمكية         بالثروة السمكية ويعتبر االقليم غنيا    

ويقدر إنتاج اإلقليم حالياً بمـا      . المسطّحات المائية، فإن إقليم الدلتا يعد مركزاً هاماً لإلنتاج السمكى على المستوى القومى            

% ٣٦من جملة اإلنتاج السمكى للجمهورية ، وتُشكّل مساهمة اإلقليم نحو           % ٥٥ ألف طن بما يعادل نحو       ٢٠٠ على   يربو

 إنتاج الثروة السـمكية     من إنتاج بحيرتى المنزلة والبرلس التى يصل      % ٩٠من جملة إنتاج مصايد البحر المتوسط، ونحو        

 . ألف طن سنويا٥٥ًبها إلي حوالي 

 الموارد األثريـة والسـياحية    يد من    العد اإلقليمويضـم  

متمثلة في آثار فرعونية، ويونانية ورومانية، وقبطيـة،        

وإسالمية، تنتشر بمختلف محافظات الدلتا، باإلضافة إلى       

المزارات الحديثة من األنشطة البيئية والحرفية، بجانـب        

 .مناطق للسياحة الترويحية الشاطئية

حية القائمة حالياً،   وتشير البيانات إلي ضعف الخدمة السيا     

 نجوم، وأفضل   ٤وأ ٥فال يوجد باإلقليم أي فندق بمستوي       

 ٤ نجـوم بإجمـالي عـدد        ٣بمستوي  الفنادق الموجودة   

فنادق، وتكثر الفنادق بمستوي نجمتـين فأقـل ويصـل          

                  . فنادق تحـت التصنيف٧ فندق بجانب ٢٧عددهم إلي 

 مناطق االستصالح بإقليم الدلتا

  الدلتا بإقليم والسياحيةالموارد االثرية

 مدينة السادات
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 عدم مالئمة المناخ العام لجـذب رجـال األعمـال واألنشـطة     يـلقائمة يؤدي إلوال شـك أن ضعف الخدمة السياحية ا      

الموارد السياحية غير مستغلة بعد      األخري مثل المعارض والمؤتمرات والدورات الرياضية، ويرجع ذلك إلى أن         السياحية  

نشاط المزارات الدينيـة    سوى لنشاط السياحة الترفهية الشاطئية فى فصول الصيف لمناطق رأس البر وجمصة وبلطيم، و             

 .فى المواسم والمناسبات واألعياد، وبالتالى يقتصر استغاللها على السياحة الداخلية دون أى ترويج يذكر للسياحة الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الموارد العمرانية٢-٣

يحظى اإلقليم بموارد عمرانية متعددة؛ صناعية وزراعية، 

، موارد الصناعيةللفبالنسبة . وثروات حيوانية وسمكية

تكتالت صناعية قائمة (يضم قاعدة صناعية ضخمة 

تعتمد بصفة رئيسية على مخرجات القطاع ) وجديدة

الزراعى ومستلزماته الوسيطة، مثل مصانع الغزل 

والنسيج والمالبس الجاهزة المنتشرة فى مدن محافظات 

اإلقليم وخاصة القلعة الصناعية بالمحلة الكبرى، ومصانع 

زيات وطنطا لألسمدة والكيماويات والمبيدات، كفر ال

ومصنع السماد بطلخا، وكذلك مصنعى السكر من بنجر 

 اتـوالدقهلية، ومحط السكر بمحافظتى كفـــر الشيخ

 فرز وتعبئة الخضر والفاكهة بمحافظة المنوفية، ومضارب

صناعة الغزل والنسيج ق الصناعية الجديدة مثل كذلك يضم إقليم الدلتا كثيراً من المناط.األرز والمطاحن بمحافظة الدقهلية

والصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ وصناعة الخشب ومنتجاته وصناعات كيماوية وبتروكيماوية باالضافة إلى 

وتبرز تكتالت صناعية على المستوى القومى . صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية والهندسية والصناعات الورقية

 .المدن كما فى المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات ودمياط وطلخافى بعض 

 ٢٠٠٥عام الدلتا  في النطاق الجغرافي إلقليم الفندقيةالخدمة 

 اإلقليم الغربية المنوفية كفر الشيخ دمياط الدقهلية البيان

 - - - - - -  نجوم٥فنادق 

 - - - - - -  نجوم٤فنادق 

 ٤ ٢ - - ١ ١  نجوم٣فنادق 

 ٢٧ ١ - ١ ٢٠ ٥ لـ نجمة فأق٢فنادق 

 ٧ ٢ ٢ ١ ١ ١ فنادق تحت التصنيف

 ١٥١٦ ٢١٧ ٤٢ ٧٢ ٨٩٨ ٢٨٧ رفـإجمالي عدد الغ

 - %٦٢ - - %٤٥ %٥٩ %غال ــنسبة اإلش

 ٣٠٣٢ ٤٣٤ ٨٤ ١٤٤ ١٧٩٦ ٥٧٤ إجمالي عدد األسرة

 - ٣٦ - - - ١٠٣٠٠٠ عدد الليالي السياحية

 المناطق الصناعية القائمة والجديدة بإقليم الدلتا

 مدينة السادات
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صناعة : من اجمالى عمالة الصناعات الحرفية بالجمهورية ، وتتمثل فى% ٣٠توجد صناعات حرفية تستوعب حوالى و

بشكل   والصناعات المعدنيةصناعة الجلودو ،صناعة الخشب وبشكل خاص دمياط ، والسجاد الحريرى بمحافظة المنوفية 

الحرف التعدينية بشكل خاص فى . صناعة السجاد بشكل اساسى فى كفر الشيخ، وخاص فى الدقهلية والغربية والمنوفية

 ، وورش المالبس الجاهزة والطباعة،الورق بمحافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ،والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ 

 .ع المحافظات عالوة على صناعات المشغوالت الصدفية بجمي

 سواء المنفذة بالفعل أو الجارى تخطيطها ـ لتوطين العديد من الصناعات والتى -يوجد عدد من المناطق الصناعية كما 

تعتمد أساساً على المدخالت الزراعية الوفيرة باإلقليم، مثل صناعة السكر من بنجر السكر وتعبئة وحفظ وتجهيز 

عات الصناعية ذات اإلمكانات التصديرية التى تشتهر بها محافظة مثل دمياط فى الخضراوات والفواكه، وكذلك المشرو

 : ومن أهم المناطق الصناعية بمحافظات اإلقليم. مجال األثاث والمنتجات الخشبية

 فداناً، وتكون األولوية بهذه المنطقة للصـناعات ذات         ١١٧٠وتقدر مساحتها بحوالى    : منطقة صناعية جنوب جمصة    -

 .لكبيرة مع عدم السماح بإقامة أية صناعات ملوثة للبيئةالعمالة ا

 . فدانا٥٠ًمنطقة صناعية بالعصافرة فى نطاق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على مساحة  -

 فـداناً، وتشـمل مجمـع للصـناعات         ١١٤منطقة صناعية بمنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ على مساحة حوالى            -

 .سماك والفاكهة وتعبئة الغازالصغيرة،  وصناعة تعليب األ

 فـداناً،   ١١٦٠منطقة صناعية على الساحل الشمالى لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتقدر مساحتها بحـوالى                -

 .وجارى تخطيط المنطقة وإقامة البنية األساسية 

 .منطقة مصنع سكر البنجر بالحامول بمحافظة كفر الشيخ  -

 فدان لصناعة سـكر البنجـر ،   ٣٠٠ بلقاس محافظة الدقهلية على مساحة منطقة مجمع مصنع السكر بقالبشو مركز    -

 .باإلضافة إلى الموالس ولب الورق 

 .  فدانا٥٠ًمنطقة صناعية بناحية شطا بمدينة دمياط على مساحة حوالى  -

اناً  فـد  ٥٩منطقة صناعية بكفور الرمل جنوب شرق مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية على قطعتين إحداهما مساحتها                -

 فداناً، وذلك بهدف إقامة صناعات غزل والنسيج وصباغة وتجهيز، وصـناعات زراعيـة              ٢٢٦واألخرى بمساحة   

 .وأخرى تعتمد على اإلنتاج الحيوانى، وصناعات مواد البناء، وكذلك صناعات منتجات معدنية وتعبئة الغاز

اء ـة الصناعية والحرف المحلية التى تتعلّق بمين    ة بمدينة دمياط الجديدة والتى تتركّز بها األنشط       ـة الصناعي ـالمنطق -

 .اط بوجه عام ـدمي

 فـداناً، بهـدف إقامـة خـدمات         ٤٤٥منطقة حرة تخزينية صناعية شرق وغرب ميناء دمياط على مساحة حوالى             -

  .وصناعات غير متوفّرة حالياً ، مثل التخزين وإعادة توزيع البضائع والصناعات التجميعية

 .القائمة ضمن المخطّط العام لمدينة السادات بمحافظة المنوفيةالمنطقة الصناعية  -
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  البنية األساسية٣-٣

 شـبكات   كـل مـن    البنية األساسية باإلقليم     ات شبك ضمت

القومية واإلقليمية والسكك الحديدية، والطـرق       رقـالط

باإلضافة الـى شـبكات اإلتصـاالت       . النهرية والموانئ 

 . حىوالكهرباء ومياه الشرب والصرف الص

 إقليم الدلتا بوجود شبكة جيدة ومتكاملة من الطرق         ويتميز

والسكك الحديدية التى تربط بينه وبين العاصمة ومعظـم         

العواصم والمدن الرئيسية بالمحافظات المجاورة، وكـذلك       

تمكّن الشبكة المحلية من الوصول إلـى جميـع القـرى           

  .الدلتاوالتوابع بمحافظات 

 ىـ حوال بطـولالطرق االقليميةويضم االقليم شبكة من 

  الطريق الدولياالقليمية كم ، وتضـم الطـرق ١٥٠٠

 كم، ويعد شرياناً هاماً يفتح آفاقـاً للتنميـة       ١٥٠ فى شمال الدلتا بطول      - الذى يمتد من السلوم وحتى العريش        -الساحلي  

 .حيث يحقّق الربط بين بور سعيد شرقاً واالسكندرية غرباً بالمنطقة ،

لتربط االقليم باالقاليم   االقليمية  كما تمتد بعض محاور الشبكة      . ضافة إلى الربط مع مدن محافظات الدقهلية وكفر الشيخ        باإل

 .كم٢٢٧ بطول الزراعى دمياط/ طريق القاهرة كم، و٢٢٠ بطول االسكندرية الزراعى/  المجاورة مثل طريق القاهرة

/  المحلة   ،كفرالزيات/ طنطا  /  بنها   طريقاالقليم بعضها ببعض مثل     وتربط الطرق اإلقليمية عواصم ومراكز محافظات       

/ شربين  / بلطيم، المنصورة   / الحامول  / بورسعيد، بيال   / طنطا، دمياط   / شبين الكوم   / الباجور  / طنطا، طريق قليوب    

 .دمياط 

المار باقليم الدلتا وهـو أكبـر    كم ٢١٨ اإلسكندرية بطول/  خط سكة حديد القاهرة   شبكة السكك الحديدية القومية   وتضم  

 كم، وخط   ١٥٢بورسعيد بطول   / اإلسماعلية  / بنها  /  وخط القاهرة    الركاب،خط علي مستوي الجمهورية من حيث عدد        

 . كم١٠٤دمياط بطول / المنصورة / طنطا / القاهرة 

وتمثل ) . ط الطولي بالواديبعكس النم(وتمتد شبكات خطوط السكك الحديدية علي مستوي اإلقليم بصورة شبكية متميزة 

 ليس على مستوى اإلقليم فقط بل محطة طنطا أحد نقاط اإللتقاء الرئيسية والمحورية في شبكة خطوط السكك الحديدية

 .علي مستوي الجمهورية بعد محطة القاهرة

حى من الدرجة  الصالحة للمالحة تتمثل في فرع رشيد بكامله وهو خط مالالطرق النهريةيضم اإلقليم مجموعة من و

وفرع دمياط فى المسافة من المنصورة حتى سد فارسكور وهو مالحى من الدرجة الثالثة، باإلضافة إلي عدد من . الثانية

الرياح المنوفي، الرياح التوفيقى، ترعة المنصورية، قناة المنزلة المالحية وهو مسار داخل (الترع والمصارف الكبيرة 

إجمالي أطوال ويصل ). رية ومنها الى دمياط ويحتاج الى تطهير لتوفير العمق المناسبالبحيرة من بورسعيد حتى المط

 . كم ، وجاري دراسة إمكانية تحويل فرع دمياط إلي مجري مالحي من الدرجة االولى٣٠٠األجزاء المالحية حوالي 

 شبكة الطرق بإقليم الدلتا

 مدينة السادات
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 ٢٠٠٥ ومحافظاته  الدلتاقليمإ باالتصاالتشبكة 

 الغربية المنوفية كفر الشيخ دمياط الدقهلية
 نوع الخدمة

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 ٧٣ ١٩ ٧٩ ١١ ٧٥ ١١ ١١ ١٢ ١١٧ ٢٠ عدد السنتراالت

 ٢٢٠ ٣١١,٥ ١٢٧,٤١٤٧,٩١٥٤,٣٢٣٧,٢ ٣٣ ١٥٧ ٣٥٤,٣٣٢٦ عدد الخطوط باأللف

 ٨ ٢٦ ٩,٤ ٢٣,٩ ٧,٦ ٢١,٥ ٤,٤ ٥٠,٢ ٩,٤ ٢٥,٩  نسمة١٠٠/خط

 ٢٨٨ ٤٣ ٣٠٥ ٢٥ ٩٩ ٢٨ ٣٩ ٢٦ ٢٦٤ ٣٨ مكاتب البريد

مكتب / ألف نسمة

 بريد
٩,٢ ٢٨,٢ ٨,٢ ٢٥,٨ ١٩,٧ ٢١,١ ١٩,١ ١٢ ١٣,١ ٣٦ 

بخدمة مناطق  -ة للحاويات أرصفة للبضائع العامة وأرصف  بما يحويه من-  علي البحر المتوسطميناء دمياطيقوم و

مما يساعد على توفير محافظة دمياط ، الدقهلية ، شرق كفر الشيخ وبعض مناطق من الغربية والمنوفية بصورة أساسية 

 الجمهورية ، بينما ترتبط بقية أجزاء اإلقليم  أقاليمبعض محافظات أخري منو، خدمة حركة النقل بصورة مباشرة باإلقليم

 .ء األسكندريةبصورة أكثر بمينا

 . القاهرة الجوى واالسكندريةميناءي ركاب وبضائع لذا يعتمد االقليم فى االتصال جوا على مطاراتاليوجد باالقليم و

 باإلقليم فتشير البيانات أن أفضل خدمة تليفونية متوافرة في حضر محافظتي الغربية والدقهلية شبكة اإلتصاالتأما عن 

 أما أفضل خدمة بريدية بالحضر فتوجد في محافظة دمياط حيث يتواجد مكتب بريد لكل نسمة، ١٠٠ خط لكل ٢٦بمعدل 

 . نسمة٨٣٠٠ نسمة وفي ريف محافظة المنوفية حيث يوجد مكتب بريد لكل ١٢٠٠٠

،  كيلو فولت والمربوطة بالشبكة الموحدة٢٢٠ القائمة جهد الشبكة الكهربائية تتغذى منطقة وسط الدلتا عن طريق 

 كيلو فولت والتى يتم بواسطتها توزيع الطاقة على المناطق ٢٢٠لشبكات من خالل مجموعة من المحوالت جهد وترتبط ا

 .المختلفة

مـن  % ٢٣وتشكل سعة هذه المحطات حـوالى     . ف. ك ٦٦،  .ف. ك ٢٢٠ بسعة   محطات كهرباء  خمسيضم إقليم الدلتا    و

كما . من اجمالى الحمل االقصى بالجمهورية    % ١٢ال حوالى   بينما اليستهلك االقليم بمحطاته الخمس ا     . اجمالى الجمهورية 

وبوجه عـام فـان اجمـالى       . أ  .ف. م ١٥١٥ودمياط بقدرة   . أ.ف. م ٤٢٠طلخا بقدرة   : يوجد باإلقليم محطتي توليد هما      

اما  .محوالت ميت غمر وقويسنا    اقصى حمل بمحطات محوالت محافظات االقليم لم يبلغ الحد االقصى فيما عدا محطتى            

تقريبا تليه الصـناعة    % ٦٢النسبة الستهالك تلك الطاقة على مستوى االقليم فيأتى االسكان والخدمات فى المقدمة بنسبة              ب

 % .٠,٨-٠,٢، ثم تأتى الزراعة فى النهاية بنسبة ضئيلة التتعدى %)١٥-١٣(ثم الجهات الحكومية %) ٢٧-٢٥( بنسبة 
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 ومحافظاته بإقليم الدلتا  الكهربائيةالطاقة

المحافظة

عدد 

محطات 

 الكهرباء

 النسبة

% 

نصيب الفرد من الكهرباء

المستهلكة لإلنارة 

 )فرد/سنويا٠س٠و٠ك(

 ٤٥٧,١٦ ٢١,٥ ١٧ الدقهلية

 ٤٤٦,٢٨ ١٠,١ ٨ دمياط

 ٢٤١,٧٤ ٣٦,٧ ٢٩كفر الشيخ

 ٣٠٢,٥٢ ١٣,٩ ١١ المنوفية

 ٣٢٧ ١٧,٧ ١٤ الغربية

إجمالي 

 اإلقليم
٣٥٤,٩ ١٠٠ ٧٩ 

ـ         ر نسـبة   كما تشير بيانات الكهرباء والطاقة إلى أن أكب

مساهمة باإلقليم من حيث عدد محطات الكهرباء تتركـز         

وتصل إلى أدناها   % ٣٦,٧فى محافظة كفر الشيخ بنسبة      

ومن حيث متوسـط    % .١٠,١فى محافظة دمياط بنسبة     

نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة سنويا باإلقليم فتصل        

 .س .و. ك٣٥٥إلى 

ف لميـاه الشـرب والصـر      ٢٠٠٥وطبقاً لبيانات عـام     

تبين أن أعلى معدل إستهالك للفرد يوجـد فـي          الصحي  

يوم، وكذلك في ريـف     / لتر ٤١٦حضر محافظة دمياط    

يوم، أما عن الصرف الصحي ففي      /  لتر ١٠١المحافظة  

فرد، فـي حـين     /يوم/  لتر ٥٥٦حضر دمياط بمتوسط    

يتمتع الفرد في ريف الدقهلية بخدمة صرف صحي تصل         

  .يوم/  لتر٦٧إلي 

 
 ٢٠٠٥الدلتا ومحافظاته مياة الشرب والصرف الصحي بإقليم  

 الغربية المنوفية كفر الشيخ دمياط الدقهلية
 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر

اة الشرب المنتجة مي
 )يوم/مليون لتر(

٢٠٥ ٢٣٨ ١٩٢ ١٩٢ ١٧٠ ٣١٢ ١٤٠ ١٨٥ ٤١٠ ٣٢٨ 

 مياة الشرب المستهلكة
 )يوم/مليون لتر(

١٥١ ٢١٤ ١١٠ ٨١ ١١١ ٢٠٢ ٧٥ ١٣٠ ٢٧٢ ٢٣٧ 

نصيب الفرد من 
 )يوم/لتر(المستهلك

٥٧ ١٧٧ ٤٤ ١٢٦ ٥٧ ٣٤٢ ١٠١ ٤١٦ ٧٨ ١٧٣ 

نصيب الفرد من المنتج 
 )يوم/لتر(

٧٧ ١٩٦ ٧٦ ٢٩٨ ٨٧ ٥٢٨ ١٨٨ ٥٩٢ ١١٨ ٢٤٠ 

 طاقة الصرف الصحي 
 )يوم/ مليون لتر (

٤٢,٣ ٢٣,٤ ٤٥ ١٠٤ - ١٢٤ ٢١ ١٧٤ ٢٣٢ ٢٦٠ 

نصيب الفرد من طاقة 
 )يوم/لتر(الصحي 

١٦ ١٩٨ ١٨ ١٦١ - ٢٠٩ ٢٨,٦ ٥٥٦ ٦٧ ١٩٠ 



  لتنمية محافظات إقليم الدلتااإلطار اإلقليمي                                                                                  

٥٨                                                           الـهـيـئـة العــامـة لـلـتـخطيـط الـعـمـرانــي                                 

  يجيات التنمية إلقليم الدلتايجيات التنمية إلقليم الدلتا إسترات إسترات--٤٤

 مقدمة

 على مجمل الدراسات العمرانية واإلقتصادية واإلجتماعية السابقة، – فى هذه الدراسة – تعتمد إستراتيجية التنمية

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

 ومحافظاته من دراسة خريطة التنمية والتعمير لجمهورية مصر العربية حتى عام الدلتاراتيجية التنمية إلقليم أفادت إست

، والتى إنتهت إلى تحديد توجهات التنمية العمرانية على مستوى أقاليم الجمهورية السبعة، فى ظل محدودية ٢٠١٧

 .ية المضطردة والمتوقعة على المدي المتوسط والبعيدإستيعاب العمران القائم بالوادى والدلتا للزيادة السكان

 حيث ارتكزت على مجموعة الدلتاوقد جرت محاوالت لصياغات متعددة لمخططات طويلة المدى للعمران المتصل بإقليم 

الجهود التخطيطية والتنموية المتحققة بالمستويات المحلية األدنى على مستوى المـراكز والمدن والقرى واألحـياء 

، على النحو الذي سيصير بيانه Bottom Up Approachبمحافظات اإلقليم من منطلق بناء الخطــة بدءاً من القاعدة 

 .لدى التعرض إلستراتيجية تنمية محافظات اإلقليم، كل على حدة

 السابقة، كما صيغت كإضافة لكافة الجوانب التى تناولتها الدراساتدلتا  دراسة إستراتيجية التنمية إلقليم الومن ثم، تأتى

فى باإلقليم، اتجاهات التنمية االقتصادية  الحالية والمستقبلية التى تنعكس بدورها على  مع المتغيراتالتجاوب على ضوء

بما يتوافق  ة إقتصاد الدولة،يكله إعادةواإلقتصادى صالح اإلالحر، بغرض تحقيق  اقتصاد السوق نحو توجه الدولةطار إ

 :، وتتمثل تلك الدراسات السابقة في اآلتيلقومية بكافة أبعادهامع أهداف التنمية ا

 .استراتيجية التنمية الشاملة إلقليم الدلتا -

 .مخطط التنمية الشامل للساحل الشمالي للدلتا كتجمع عمراني جديد -

 .٢٠١٧المخطط اإلقليمي لمحافظة الدقهلية لعام  -

 .٢٠١٧المخطط اإلقليمي لمحافظة دمياط لعام  -

 .إلقليمي لمحافظة المنوفيةالمخطط ا -

 .التخطيط اإلقليمي لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ -

  األهداف والمرتكزات١-٤

  األهداف -أ

 . الحفاظ على األراضى الزراعية والحد من الزحف العمرانى عليها، وتشجيع النمو على االراضى الصحراوية -

 .لبنية األساسية  االهتمام بتوفير ورفع كفاءة الخدمات اإلنتاجية و ا -

 من خالل التوسع الرأسى فى الزراعة وتطوير آداء المنشآت الصناعية القائمة مع              الدلتا تعزيز القدرة اإلنتاجية إلقليم     -

االهتمام بعمليات اإلحالل والتجديد ، وكذا النهوض بمستويات أداء القطاعات الخدمية المغذّيـة والمكملـة لألنشـطة                 

 .اإلنتاجية 
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رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى اإلقليم، مع تقليل التفاوتات بين المراكز الحضرية والريفية، وفيما بـين                   -

   .المحافظات المكونة لإلقليم

 . للقطاع الخاص وتهيئة المناخ المالئم للقيام بدوره فى مجال التنمية اإلقتصادية  ز تقديم الحواف -

 . األنشطة المختلفة باإلقليم  العمل على التكامل بين -

تنمية القدرة التصديرية لإلقليم من خالل استغالل المزايا النسبية التى يتمتّع بها ، سـواء فـى مجـال الصـناعات                      -

أو فى مجال الصادرات    )  األحذية   - األثاث والمنتجات الخشبية     - المفروشات القطنية    - والنسيج   الغزل( التصديرية  

أو فى مجال اإلنتاج السمكى مـن البحر المتوسـط والبحيـرات ، وال              .....) - البصل   -األرز -القطن(الزراعية  

 . سيما مع توفّر خدمات ميناء دمياط فى مجال النقل البحرى 

 دون اسـتنزاف للثـروات       بـإقليم الدلتــا    توفير كيانات اقتصادية جديدة تسمح باستغالل الموارد اإلنمائية المتاحة         -

تزراع األراضى فى بعض المناطق الواعـدة ، ومشـروعات          ـروعات استصالح واس  ـمش مقدمتها   الطبيعية، وفى 

مثل مدينة دمياط الجديـدة ومدينـة      (التوطين لبعض الصناعات ذات الجدوى فى المناطق الصناعية والمدن الجديدة           

 ) .جمصة

 . ترشيد استهالك الطاقة وضرورة البحث فى مواجهة اإلستهالك المتزايد  - 

إتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة للصرف الصناعى و الصرف الصحى لما لهما من تأثير بالغ على المجارى المائية                   -

 .والبحيرات الشمالية خاصة بحيرة المنزلة األمر الذى ينعكس على نشاط الثروة السمكية 

 المرتكزات  -ب

 -:وترتكز إستراتيجية التنمية على ثالث أسس رئيسية

 لألنشطة القائمة من خالل تحسين مستويات اآلداء ورفـع اإلنتاجيـة وترشـيد           رفع الكفاءة االقتصادية  تركيز على   ال  -

قرارات االستثمار واإلنتاج وتطوير شبكات البنية األساسية الحالية والتركيز على عمليات اإلحالل والتجديد لألصول              

 . القائمة 

 اإلنتاج والخدمات والعمران حفاظاً على األراضى الزراعية عاليـة          لقطاعات  الجديدة الموجهـة  ترشيد االستثمارات   -

 . الجودة والتى يحظى بها اإلقليم وتشكّل إحدى خصوصياته

 للمحافظات المكتظة الواقعة فى اإلقليم صوب المناطق الصحراوية المتاخمة ، سواء غـرب              توجيه الفائض السكانى    -

، واإلمتـدادات   ) مدينة العاشر من رمضان وغيرهـا     (أو شرق الدلتا    ) لنوبارية الجديدة مدينة السادات ومدينة ا   (الدلتا  

مثل مدينة دمياط الجديدة    (، بجانب التوطين فى المدن والتجمعات الجديدة داخل اإلقليم          .... )شرق بلبيس (الصحراوية  

 ، مثل بعض األراضى السـاحلية       ، وفى بعض المناطق التى ال تصلُح بطبيعتها لالستغالل الزراعى         ) ومدينة جمصة 

 .الواقعة شمال الدلتا 
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 معالم إستراتيجية وسياسة التنمية القطاعية ٢-٤

 : يمكن تلخيص استراتيجية التنمية العمرانية لالقليم فى ضوء االهداف العامة فى ثالثة محاور رئيسية 

مع التركيز على   ) مدينة السادات   ( النمو  ن طريق قطب    ع وهو القطاع الرئيسى، وذلك      قطاع الصناعة  : األول المحور -

الصناعات الكيماوية كصناعة رائدة حيث تزداد درجة إرتباطها بكثير من األنشطة األخرى باالقليم مما يـؤدى إلـى                  

 . حدوث نمو تلقائى بجميع األنشطة المرتبطة بها وبالتالى زيادة اجمالى الناتج القومى والمحلى 

    حيث يتوافر باإلقليم أساس قوى لبعض منها من حيـث التنـوع            ناعات التحويلية والحرفية  قطاع الص  : الثاني المحور -

 .  بجميع محافظات اإلقليم واالنتشار

 والذى يتمتع فيه اإلقليم بميزة نسبية كبيرة ، حيث أن هناك إمكانات ضـخمة للتوسـع                 قطاع الزراعة  : الثالث المحور -

  .ألراضى القابلة لإلستصالح خاصة فى محافظة كفر الشيخ و دمياط والدقهليةالزراعى األفقى حيث تتوافر كثير من ا

 : احداث هذا النمو فان فكر التنمية اعتمد على تهيئة مجال االنتاج من خالل معالجة ثالثة مكونات رئيسيةيمكنوحتى 

  والعمراناستراتيجية السكان: المكون األول

رانية القائمة التى تقع على االراضى الزراعية مقابل زيـادة معـدالت النمـو               الحد من النمو السكانى للتجمعات العم       -

 .العمرانى بالنطاق الشمالى من االقليم من خالل توفير فرص عمل

 :مكانياً على ثالث محاور داخل اإلقليم) ٢٠٢٠ مليون نسمة بحلول عام ١٠( توجيه النمو السكانى  -

 . مليون نسمة٣عب توـالعمران القائم ويس:   المحور األول

 . مليون نسمة٤توعب ـمال الدلتا ويسـش:  المحور الثاني

 . مليون نسمة ٣بمدينة السادات وتستوعب :  المحور الثالث

 تركيز النمو السكاني في األراضى الصحراوية واألراضي منخفضة اإلنتاجية وخلق مراكز وأقطاب حضرية كبيـرة                 -

وايجاد دور رئيسي لمدينة    ). الطرق الساحلية (قليم مع ربطها بمحاور حركة قوية       الحجم عالية الكثافة خارج حدود اإل     

 .طنطا كعاصمة لإلقليم

 الحفاظ على أعداد التجمعات السكانية الصغيرة وأحجامها، خاصة األقل من عشرة آالف نسمة بحيـث ال تسـتوعب                    -

 .زيادات سكانية تذكر فى الفترة القادمة

مدينة السادات مدينة دمياط    (دن جديدة بإقليم الدلتا، واالكتفاء بالمدن الجارى استكمال مقوماتها          عدم التوسع فى إنشاء م      -

 ).الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة، مدينة جمصة، مدينة كفر الشيخ الجديدة على بحيرة البرلس

حافظات مطروح وشمال سـيناء     تحفيز الحراك السكانى إلقليم الدلتا صوب المحافظات الصحراوية، وبصفة خاصة م            -

 .وجنوب سيناء
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توطين الزيادة السكانية على محور الساحل الشمالى من خالل خلق مراكز عمرانية حضرية اعتمادا على خلق نشـاط                    -

  . جديدسياحى

 الجديدة  باالضافة الى المجتمعات العمرانية   ) . نطاق البرارى واالحراش    (  تنمية القرى الموجودة فى النطاق الشمالى         -

 .على هوامش الصحراء على اطراف الدلتا 

  والخدماتإستراتيجية البنية األساسية: المكون الثاني

 الموارد الطبيعية

 الف فدان   ٢٧٥ا مما يوفر مياه تكفى      ـل بما له من تأثير مباشر على اقليم الدلت        ـالنينهر   زيادة حصة مصر من مياه        -

 .باقليم الدلتا 

 وتقليـل مسـاحات     ، الف فدان اخرى باالقليم عن طريق تخزين المياه فى بحيرة البرلس           ٢٠٠ لرى    توفير مياه تكفى    -

 .زراعة األرز وزيادة استغالل مياه الصرف والمياه الجوفية 

 التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى االستعماالت المنزلية والصناعية وفى تسيير المركبات للتوفير فـى اسـتهالك                   -

 .قليل اآلثار السلبية على البيئة، خاصة مع وفرة إنتاج اإلقليم من الغاز الطبيعىالطاقة وت

 محاور اإلتصال والنقل

تـم تنفيـذ    الساحلي الذى   الدولي  الطريق  ( محور قومى للتنمية من خالل ربط جميع المحافظات الشمالية مباشرة             خلق -

 وعلـى  ) والسـلوم غربـا  واإلسـكندرية  الغربي لشماليا والساحل ،  بشمال سيناء عبر قناة السويس شرقا     أجزاء منه 

 ).بورسعيد ودمياط واالسكندرية ( ربط موانئ البحر المتوسط ومدنه يالمستوى االقليمى 

 . السكك الحديدية من خالل تطوير وتحسين التشغيل تطوير-

 وربطـه  ، الطريق الساحلى الـدولى    ربط اإلقليم باألقاليم األخرى وبالعالم الخارجى من خالل سرعة االنتهاء من            تقوية -

 .اـرب الدلتـيناء وتلك الواقعة غـة بسـباألجزاء الواقع

 فى إنشاء الموانئ النهرية على امتداد المجارى المائية المتاحة داخل اإلقليم مع إمدادها بوسائل الشحن والتفريغ                  التوسع -

 .لنقل من حيث التكلفةالمناسبة وتوفير طاقات تخزينية بها لالستفادة من اقتصاديات ا

 طاقة النقل البحرى بميناء دمياط وتعزيز دور الميناء فى أعمال نقل الحاويات مع التنسيق مع مشـروع شـرق                     زيادة -

 .بورسعيد للحاويات

 من شبكة السكك الحديدية الفرعية باإلقليم فى نقل الركاب من خالل رفع كفاءة الشبكة وضبط المواعيد وزيادة                   االستفادة -

 .مان الحركة عليهاأ
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 المرافق والخدمات

 مجموعة محطات تنقية مياه بمراكز محافظات اإلقليم وتوسعة المحطات القائمة، مـع مـد الشـبكات للمراكـز                    إنشاء -

 .والقرى، وإنشاء مجموعة آبار جوفية وخزانات علوية

 محطات بسيطة من النوع المـدمج       نشاءإ و ، وربطها بمحطات المعالجة    اإلقليم  خدمة الصرف الصحى لكافة مراكز      مد -

 .لخدمة القرى

 عدد من محطات التوليد والمحوالت، ومد خطوط الشبكات الهوائية للوفـاء باحتياجـات اإلقلـيم مـن الطاقـة                     إقامة -

 . ولضمان استقرار التغذية واستمرارها فى المدى المتوسط والطويل،الكهربائية

 ادية استراتيجية التنمية االقتص: المكون الثالث

 : معالم إستراتيجية التنمية االقتصادية وتتبلور حول النقاط التالية-أ

واألنشـطة  ...) ميناء دميـاط  / الساحلى   الطريق الدولى ( الدور اإلقليمى للدلتا من خالل محاور الربط المختلفة           تدعيم -

/ الكيماويات/ األسمدة(أو الصناعى   ) الغاز الطبيعى (لإلقليم سواء فى مجال النشاط االستخراجى       ) التصديرية(األساسية  

 ..).زراعات البنجر والبقول واألعالف واأللياف(أو الزراعى ...) سكر البنجر

توجيه مسارات التنمية اإلقتصادية والعمرانية بعيداً عن األراضى الزراعية بإستغالل الظهير الصحراوى فى توطين  -

لحضرية األم باإلقليم من خالل شبكة جيدة ومتكاملة للنقل المشروعات اإلنتاجية والربط بينه وبين المراكز ا

 .واإلتصاالت

 على عدد من المواقع كأقطاب نمو، وعلى رأسها مدينة السادات كموطن للصـناعات الرئيسـية والخـدمات                   االرتكاز -

 .)مثل مؤسسات التعليم الجامعى(اإلقليمية 

ل مقومات الموقع والمناخ فى تدعيم اقتصاديات مصـايف اإلقلـيم            األنشطة االقتصادية بالنطاق الساحلى باستغال      تدعيم -

 .وإنشاء تجمعات عمرانية فى شمال اإلقليم تمثل مراكز لالستقطاب السكانى

 دفعة قوية لألنشطة االقتصادية ذات المزايا النسبية مثل زراعات بنجر السكر، والصناعات والخدمات القائمـة                 إعطاء -

 .ى الذى تزخر به المنطقةعلى استغالل الغاز الطبيع

 فى تنمية المناطق الصناعية المستهدفة بحيث يتم استكمال مقومات المناطق الجارى إنشـاؤها ومـدها بكافـة                   التدرج -

مرافقها وخدماتها قبل البدء فى إقامة مناطق جديدة، مع مراعاة التخير الدقيق للصـناعات المـراد توطينهـا منعـاً                    

 .إنتاجية وأصول رأسماليةلإلزدواجية وإهدار طاقات 

 الدقيق لمشروعات التنمية بما يكفل تعظيم الوفورات اإلقتصادية الناجمة عن مزايا الموقع ومركزيـة               الواعي  االختيار -

 .الخدمات وإتساع األسواق
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     يقـرب مـن     على المشروعات كثيفة العمالة التى تتوفر لها إمكانات النمو لتعزيز قدرة اإلقليم على توفير مـا                 التركيز -

ذلـك  ، ويتطلب   ٢٠٢٢للقاطنين خالل السنوات القادمة وحتى نهاية الفترة التخطيطية فى عام           )  مليون فرصة عمل   ٢(

وكذا دور تنظيمات المجتمع المـدنى فـى تعبئـة          ) شروق( دور الصندوق االجتماعى ومشروع التنمية الريفية        تفعيل

 .يةالمشاركات الشعبية لتعزيز جهود التنمية المحل

تعزيز التوجه اإلستثمارى اإلنتاجى نحو المناطق العمرانية الجديدة الواقعة فى نطاق اإلقليم، وتدعيم الدور المركزى  -

 .الخدمى للتجمعات العمرانية القديمة

 تفعيل المشاركة المجتمعية للمؤسسات الخدمية المتمركزة باإلقليم، مثل الجامعات والمعاهد العلمية والمراكز البحثية -

 .والهيئات الخدمية العامة

 .تفعيل دور المجتمع المدنى فى رعاية المرأة والطفولة -

  تنمية القطاعات اإلقتصادية-ب

 من خالل: الزراعة

 وهناك إمكانات التوسع األفقي في كل من محافظـات دميـاط            .الزراعية بالنشاط الزراعى وتصنيع المنتجات       االهتمام -

 . بظهير من االراضى البور القابلة لالستصالحتعحيث تتم. وكفر الشيخ والدقهلية

 . تقديم تسهيالت فى السداد للمناطق التى بها امكانات للتوسع االفقى  -

 . واالهتمام بدراسة التربة الزراعية باالقليم.زراعية مراكز بحوث إنتشار -

لميكنة الزراعية لصغار المزارعين وكذلك      الجمعيات التعاونية الزراعية الخاصة والتى تساعد على تقديم خدمات ا           اقامة -

 .بالقرى وتشجيع اقامة فروع للبنوك .منتجاتهمفى تسويق 

 .الحجم الصناعات الزراعية وخاصة صغيرة  تشجيع-

  من خالل تشجيع:الصناعة

 . الكيماويات والصناعات الكيماوية والبترولية وهو انسب القطاعات كنشاط إقتصادي رائد باالقليم قطاع-

 . بمشروعات البنية األساسية باعتبارها أساس في عملية التنمية اإلقتصادية الصناعيةاإلهتمام -

 أألراضي المخصصة باسعار مخفضة للذين يرغبون فى االستثمار فى مجال الصناعات الكيماوية والصـناعات                تقديم -

  .لالستصالحالمرتبطة بها مع مراعاة اال تكون من االراضى القابلة 

 .الضرائب مراكز للتدريب المهنى ومدارس صناعية مع السماح بخصم تكاليف هذا التدريب من ء إنشا-

 .المتقدمة االعفاءات الجمركية لمعدات او وسائل االنتاج  تقديم-
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 .والموبيليا وتطوير صناعة األخشاب  دعم-

 . وتطوير صناعة الغزل والنسيج دعم-

 مليون فرصة عمل جديـدة      ٢,٨والصغيرة  ع ان توفر الصناعات الحرفية       الصناعات الحرفية، حيث من المتوق      تشجيع -

 مليون نسمة يتم توجيههم فى صناعات الخشب واالثاث بمحافظة دميـاط وصـناعة              ١٠ تعول نحو    ٢٠٢٠حتي عام   

 .والمنوفيةالسجاد والكليم بكفر الشيخ والمالبس الجاهزة فى الغربية 

 .الضرائبمالها عن حجم معين من  الصناعات الحرفية التى يقل رأس اعفاء-

 كما يتم تشجيع اقامة الجمعيات التعاونية للصناعات الحرفية تساعد فى           .خاصة التمويل الالزم من خالل صناديق        توفير -

 .الخامتسويق المنتجات والحصول على المواد 

  مجاالت اقتصادية ومشروعات لها أهمية خاصة باالقليم-جـ

بدأ تنفيذ بعض أجزائه و يتوقع ان يكون له تاثير على الجزء الشمالى من اقليم الدلتا                : لساحليا الطريق الدولى     مشروع -

     وما يترتب عليه من تنشـيط لحركـة النقـل    الغربية،سواء نتيجة لربط المناطق الشمالية الشرقية من البالد بالمناطق          

  .جديدةوالتجارة و تهيئة المناخ لظهور انشطة 

 ألـف   ١٣ مشروع ترعة القهوجي بزمام      فدان، ألف   ٣١مشروع ترعة بحر الصعيدي بزمام      : المياه تطوير    مشروعات -

 .فدان

 .األوليدراسة تطوير فرع دمياط ليصبح مالحي من الدرجة :  النقل المالحي مشروعات-

أثير المباشر على   إلكتشاف المزيد من الحقول و إستخراج هذه الخامات ذات الت         :  االستكشاف عن الغاز والبترول     تكثيف -

 .القومىاإلقتصاد 

فى شمال الدلتا، و هناك فرصة كبيرة لتصديرها و يفضل أن تقوم عمليـة تركيـز الخـام                  :  الرمال السوداء   إستخراج -

 .التصديروفصل المعادن فى الموقع ثم يتم إعدادها لإلستهالك المحلى أو 

 .بالمنطقةراجية و التحويلية يوصى ان تتم العمليات اإلستخ:  الملح ومشتقاته إستخراج-

 .باالقليميوصى بان يكون من االنشطة الرائدة :  الكيماويات والصناعات الكيماوية والبترولية الصناعات-

 .النخيلباالضافة الى صناعة منتجات :  الغذائية وتعليب الخضروات والفواكه الصناعات-

 .عتها موانى الصيد ورفع كفاءة المزارع السمكية وتوس تطوير-

 .العسل مشروعات انتاجية لتربية الدواجن والمواشى ومناحل  اقامة-



  لتنمية محافظات إقليم الدلتااإلطار اإلقليمي                                                                                  

٦٥                                                           الـهـيـئـة العــامـة لـلـتـخطيـط الـعـمـرانــي                                 

 ) عواصم المراكز اإلدارية(المدن ذات األوضاع الخاصة  -د

  .منوف كان لها دور تاريخى بارز من أهمها مدينة  مدن-

  . إليها حركة التصنيع فى نصف القرن األخير مثل طلخا و كفر زياتاتجهت  مدن-

 .فيد من الموقع الجغرافى اإلستراتيجى كنقط إتصال مثل دسوق و زفتى تست مدن-

 . من مشروعات استصالح األراضى ومنها مدينة السنبالوين استفادت مدن  -

) صيد األسماك ( ترتبط بموارد اقتصادية طبيعية       مدن -

 .الجمالية والمنزلة المطرية، هيو 

ا واسعا   يمتد نطاق تأثيرها كمركز خدمى إمتداد       مدن -

نتيجة إلرتفاع عدد سكان المناطق الريفية التابعة لها        

  .أشمونوأفضل نموذج لهذا النوع هو مدينة 

 : تلك االستراتيجية يمكن استخالص اهم المؤشرات االقتصادية المكانية التالية إطاروفى 

 رمال  غاز، بترول،( أنشطة إستخراجية    :الدلتا شمال -

ئمـة علـي األنشـطة      ، صـناعات قا    ...) سوداء،

اإلستخراجية، إستصالح أراضي ، صناعات حرفية      

 .، إستغالل الثروة السمكية والحيوانية

 فيها، الصناعات القائمة مع عدم التوسع       :الدلتا جنوب -

 الثروة الحيوانيـة والسـمكية،      الحرفية،الصناعات  

 .الغذائيةالصناعات 

 البترولية،ٍو الصناعات الكيماوية    : غرب الدلتا   التوسع -

 . أنشطة مدينة الساداتاألراضي،إستصالح 
 
 
 

 بمختلف المحافظاتنشاط الصيد 

 استغالل الثروات السمكية والحيوانية

 الصناعات الصغيرة الحرفية باالقليم 

الصناعات الكيماوية والبترولية األراضياستصالح
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  معايير اختيار المشروعات المرشحة لالستثمار٣-٤

عداد قوائم المشروعات المرشحة لالسـتثمار فـى نطـاق          إل معايير اقتصادية واجتماعية وعمرانية   تم االسترشاد بعدة    ي

 :التالي، وهى على النحو المحافظة

 وبصـفة خاصـة     ات مقومات نجاح المشروع   يضمن توافر  المقترح بما    ة بميزة نسبية فى النشاط    تمتع المحافظ  مدى   -

 اإلنتـاج الحيـوانى     ، والفاكهة فرز وتجهيز الخضروات  / منتجات زراعية   مشروعات تصنيع   ( تتوافر مدخالتها    التي

 ...). المشروعات النسيجيةوالداجن،

 .، وخاصة فى مجال األمن الغذائىلمحليةمساهمة المشروع فى الوفاء باالحتياجات ا مدى -

  ..).والعطوراستخالص الزيوت وصناعات األسمدة /  الزراعات الحيوية وعالية القيمة (القدرة التصديرية للنشاط -

 من حيث إعطاء أولوية لمشروعات االستكمال ومشروعات استغالل الطاقـات           التكلفة االستثمارية للمشروع  مناسبة   -

 . لالستثماراتالعاطلة ترشيداً

 الغـاز الطبيعـى والبتـرول       وتوزيع نقلو مشروعات إنتاج    (الوظيفة اإلقليمية للمحافظة  م   مساهمة المشروع فى دع    -

 ).والنقل واإلتصالتطوير شبكات الطرق / واألثرية تطوير مناطق المزارات السياحية/ ومنتجاته

 . واليدوية الحرفية والصناعاتلصغيرة والورش، من حيث التركيز على المشروعات اتوفير فرص عمل كثيفة -

 لترشـيد اسـتخدام األرض   ، بحيث تكون األولوية للمشروعات محدودة المسـاحة  مالءمة المساحة الالزمة للمشروع    -

 منـاطق   في، واالتجاه لتوطين المشروعات الكبيرة       المرافق في واالقتصاد  للحفاظ على األرض الزراعية    بصفة عامة 

 .رحة للمحافظةاالمتداد المقت

  مشروعات االستثمار القطاعية٤-٤

تمثل قطاعات الزراعة والري، والصناعة والتعدين والبترول، والسياحة القطاعات األكثر تأثيراً على مناخ االستثمار، 

 بحكم طبيعة القاعدة االقتصادية بمصر لما لها من باع زراعي قديم، وما يرتبط به من أنظمة ومشروعات للري، ولما

الخ، فضالً عن االنطالقة الصناعية ... تمثله من قطر فريد في مقوماته السياحية بكافة أنماطها األثرية والترفيهية والعلمية

 قامت مع ثورة يوليو في بداية الخمسينيات من القرن الماضي على جذور صناعات الغزل والنسيج قديمة العهد التي

 .بمصر

 مشروع بتكلفة ٧٠ات في قطاعات الزراعة والري على مستوى إقليم الدلتا على ومن ثم فقد اشتملت قائمة المشروع

 مشروعاً بقطاعات ٢٣٢٣ عامل، في مقابل عدد ٤٦٧٠ مليون جنيه توفر فرص عمل لنحو ٢٧٦٠بنحواستثمارية تقدر 

أما . امل ع٦٦٧٧٥  مليون جنيه توفر فرص عمل لنحو١١٣١٢بنحوالصناعة والتعدين والبترول باستثمارات تقدر 

 مليون جنيه لتوفير ٨٩٢ مشروعاً يلزمها تكلفة استثمارية بلغت نحو ٣٨بالنسبة لقطاع السياحة فقد أمكن تحديد عدد 

 :ويتضح ذلك تفصيالً على النحو التالي.  فرصة٤٤٦٠فرص عمل بلغ مجموعها 
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 والري قطاع الزراعة في المقترحة االستثمارمشروعات : أوالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعة والتعدين والبترولمشروعات االستثمار المقترحة في قطاع : ثانياً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمحافظات إقليم الدلتا والري قطاع الزراعة في المقترحة االستثمارمشروعات 

 المحافـظة
 عدد

 المشروعات
 التكلفة االستثمارية

( ليون جنيهم ) 
 فرص العمل الكلّية

 (فرد)

 ٩٩٠ ١١١٤ ١٢ الدقهلية

 ١٣٠٠ ٦١٠ ١١ دمياط

 ٨٢٠ ٤٤٥ ٤ كفر الشيخ

 ٧١٠ ١٧٦ ٧ المنوفية

 ٨٥٠ ٤١٥ ٣٦ الغربية

 ٤٦٧٠ ٢٧٦٠ ٧٠ اإلجمالي

  قطاع الصناعة والتعدين والبترول بمحافظات إقليم الدلتافي المقترحة االستثمارمشروعات 

 المحافـظة
 عدد

 المشروعات
 التكلفة االستثمارية

 (مليون جنيه)
 فرص العمل الكلّية

 (فرد)

 الدقهلية
٨٠٨٥ ١٤٦٦ ٤٥٨ 

 دمياط
٩٨٨٥ ١٤٣٠ ٤٠٩ 

 كفر الشيخ
١٢٣٩٥ ١٧٨٢ ٢٩١ 

 المنوفية
١٣٩١٠ ١٣٠٣ ١٧٧ 

 الغربية
٢٢٥٠٠ ٥٣٣١ ٩٨٨ 

 اإلجمالي
٢٣٢٣١١٣١٢٦٦٧٧٥
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 السياحةمشروعات االستثمار المقترحة في قطاع : ثالثاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موجز بأعداد واستثمارات المشروعات٥-٤

، والصـناعة   والـري ت الزراعة    قطاعا فيمشروعاً   ٢٤٣١ نحو   استيعاب على   إقليم الدلتا من مجمل ما تقدم، تتبين قدرة       

فرصـة   ٧٦١٠٥ جنيه يمكن من خاللها توفير نحو        مليون ١٤٩٦٤ تصل إلى    باستثماراتوالتعدين والبترول، والسياحة،    

فرصة لكل فرصـة عمـل       ١,٥ بواقع   األخرى المصاحبة والخدمية    باألنشطة فرصة عمل    ١١٤١٥٨هذا بخالف   عمل،  

     . فرصة١٩٠٢٦٣ إلى فرص العمل الجديدة جماليإ ليصل بها األساسيةإضافية بالقطاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمقترحة على مستوى إقليم الدلتا  ااالستثمارمشروعات 

  األساسيةاالقتصاديةبالقطاعات 

 ) السياحة– الصناعة والتعدين والبترول – والريالزراعة (

 القطاع
 عدد

المشروعات

 التكلفة االستثمارية
 (مليون جنيه)

 فرص العمل الكلّية
 (فرد)

 ٤٦٧٠ ٢٧٦٠ ٧٠ والريالزراعة 

 ٦٦٧٧٥ ١١٣١٢ ٢٣٢٣ الصناعة والتعدين والبترول

 ٤٦٦٠ ٨٩٢ ٣٨ السياحة

 ٧٦١٠٥ ١٤٩٦٤ ٢٤٣١ اإلجمالي

  السـياحة بمحافظات إقليم الدلتا قطاعفي المقترحة االستثمارمشروعات 

 المحافـظة
 عدد

 المشروعات
 التكلفة االستثمارية

 (مليون جنيه)
 فرص العمل الكلّية

 (فرد)

 ٢٠٠٠ ٣٠٠ ١ الدقهلية

 ٢٥٠ ٢٠ ١ دمياط

 ١٦٣٥ ٣٦٠ ٣ كفر الشيخ

 ٢٠٠ ٥٠ ١ المنوفية

 ٥٧٥ ١٦٢ ٣٢ الغربية

 ٤٦٦٠ ٨٩٢ ٣٨ اإلجمالي


