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محتويات العرض

مقدمة

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

1

3

مقدمة
 فييإ ارييا مييا ررحييا مخطط ييس ماتييىرملقوم مخق ي مم خط يير  ،2052فقييد الو ي
مخدوخة اخيم لظييقا متتيىةامن مير مطراياش مخطتيروماش مخطقىرحيا ا يا وم م يد ا
متقى امية وامكانقال ا متتىثطا ية ومخةرص مخطىاحة من ا ااخطحافياش مخط رية.
 ولأكقدم خططرااش متىرملقوقة مخىنطقة مخطسىدممة خط ر  ،2030فقد أخذش مخدوخة
م مثيييي خ مكانقيييياش
اأتييييا ت مخىط ييييقس متتييييىرملقوإ مخييييذأل يلييييطر متتييييى
ومخطق مييياش وي يييرا نم مخىنطقييية مخق امقييية ومخطكانقييية ومخط يييس مخةظاخييية خىنةقيييذ
مترومال ا.
 وانيياام ماقييا ،وفييم ا ي ا م ييات ومسيية خقاش مخ قةيية مخظاميية خاىط ييقس مخظطرمنييم،
ي دف ذم مخظرض مخم صيقاةة مخرنيية مخطسيىقلاقة ومخطتيروماش مخدممطية خىنطقية
محافية مخقاق اقة اطا يظط مام احدمث ل مزن لنط م خاطحافيية فيم اقاقط يا أخيذم
ااامىلييا مخ ا ي مخحيياخم خ ييا اطتيياكاا وقلييايا  ،وم ا يياش ومى اليياش مخىنطقيية
مخدممطة خ ا.
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مخط مح ومخسطاش مخظامة خاطحافية
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الموقع واألهمٌة النسبٌة لمحافظة القلٌوبٌة علً مستوي الجمهورٌة (المساحة والسكان)
ادلــــ٘قـــــع

رقــع زلبة ــخ اىقي٘ٞثٞــخ سْــذ ساط اىــذىزب
عْــ٘ة قــشن اىْٞوهٗ ــذٕب ٍــِ ا ْــ٘ة
زلــبة ا اىقــبٕشح ٗا ً ٞــضحه ٗظب زلــبة ا
اىذقٖيٞخ ٗاىغشثٞخهٗقشقب زلبة ـخ اىرـشقٞخه
ً
ٗغشثب زلبة ـخ ادلْ٘ةٞـخ ٗدزـذ اظبة ًـخ ثـ
ظـب ه ٗثـ
دائشر ٚسشض  30 05ه 30 25
ً
خط ٚطـ٘ه  31 05ه  31 40قـشقب.

ادلــــغبحـــــخ

رقذس حن٘  1072.8مٌ 2ا 255.3 ٙاىف ةـذاُ
ٍغـبحخ ققيـ ٌٞاىقـبٕشح
دضو  ٍِ %6.2مجيخ ً
اىنــ %0.11 ٗ ٛرقشٝجــب ٍــِ مجيــخ ٍغــبحخ
ا َٖ٘سٝخ .

محافظة القلٌوبٌة

ادلغــــــــــــبحخ رقــذس حنــ٘  1018.3مــٌ 2دضــو ٍ %95ــِ
ادلغبحخ اىنيٞخه ٗثزىل رعزـ اغيـت ٍغـبحخ
ادلـإٔ٘ىـخ
اظبة خ ٍإٔ٘ىخ.
اىغــــنـــــبُ

حــ٘ا ٍ 5,26يٞــُ٘ ّغــَخ نضيــُ٘ حــ٘ا
 ٍِ %5,78مجيخ عنبُ ا َٖ٘سٝخ سـبً 2016
ٗحن٘  ٍِ % 23.3عنبُ ققي ٌٞاىقبٕشح .

اىرتمٞــــــــــت  %46 :حضش ٗ  %54سٝف .
احلضش ٙاىشٝفٚ

محافظة القلٌوبٌة

اىز٘صٝع اىْغج ٜىعذد عنبُ ٍٗغبحخ زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ ٍِ قمجبيل ا َٖ٘سٝخ 2016 -
قلٌوبٌة
%6

قلٌوبٌة
%1

ً
ً
ٍعــــذه ّــــَ٘ ٝقذس ثْح٘  %2.16عْ٘ٝب رقشٝجب خـله اىفـرتح
اىغـنـبُ
2016 - 2006ه ٍِٗ ادلز٘قع اُ ٝغزَش ادلعذه
حا سبً . 2027
الوزن النسبي لممساحة
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محافظات
الجمهورٌة
/ %99

محافظات
الجمهورٌة
%94
الوزن النسبي لمسكان
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الموقع واألهمٌة النسبٌة لمحافظة القلٌوبٌة علً مستوي اإلقلٌم (الثقل السكانً والمساحً والهٌكل اإلداري)
احلٞض ادلنبّٜ

زلبة ــخ اىقي٘ٞثٞــخ احــذ ٙزلبة ــبد ققيــٌٞ
اىقبٕشح اىن ٗ ٛاىزٝ ٛضٌ مل ٍـِ زلبة ـخ
اىقبٕشح ه ا ٞضح ه اىقي٘ٞثٞخ.

اىضقــو اىغــنبّ ٜرأر ٜاظبة خ يف ادلشرجخ األخريح سيٍ ٚغز٘ٙ
اإلقي ٍِ ٌٞحٞش سـذد اىغـنبُ حٞـش نضـو
ٗادلغبحٜ
عنبّٖب حن٘  ٍِ %23.2قمجـبيل عـنبُ ققيـٌٞ
اىقبٕشح اىنـ  ٛسـبً 2016ه ٗ رـأر ٜاٝضـب يف
ادلشرجخ اىضبىضٔ ٗا خـريح ٍـِ حٞـش ادلغـبحخ
ٗاىز ٜرجيـ حنـ٘ ٍ %6.2ـِ قمجـبيل ٍغـبحخ
ققي ٌٞاىقبٕشح اىنـ  ٛه ّ ـشا ىنـ ٍغـبحخ
اى ٖـــري اىاـــحشاٗ ٛظبة ـــخ ا ٞـــضح صـــٌ
اىقبٕشح.
اذلٞنو اإلداسٛ

ٝزنُ٘ اذلٞنو اإلداس ٛإلقي ٌٞاىقبٕشح اىن ٛ
ٍِ زلبة بد اىقـبٕشح ٗا ً ٞـضح ٗاىقي٘ٞثٞـخ ه
ثإمجــبيل ســذد ٍ 17شمــضا ٍٗ 23ذْٝــخ ٗ466
قشٝــخ ( 98قشٝــخ سئٞغــٞخه  368قــش ٙر٘اثــع).
ٗرزنــُ٘ زلبة ــخ اىقي٘ٞثٞــخ ٍــِ (ٍ7شامــض)
ٗرضٌ ٕزٓ ادلشامـض (ٍ 10ـذُ) ٕـ( ٚطـ٘ –
قج اىقْبطش – اخلبّنخ – اىقْبطش اخلريٝـخ –
مفش قـنش – قٖـب-ثْٖـب – قيٞـ٘ة-اخلاـ٘ -
ق ا اخلَٞخ) ٗدضـو س٘امـٌ ىزيـل ادلشامـض.
ٗ زــ٘ ٛمــو ٍشمــض لبّــت اىعبمــَخ سيــٜ
رلَ٘ســخ ٍــِ اى٘حــذاد اىشٝفٞــخ ٗاىقــشٙ
اىزبثعخ ثيغذ ة ٚرلَ٘سٖب ٗ 47حذح سٝفٞـخ
(قشٝخ اً) ٗسذد  197قشٝخ ربثعخ.

اىزغَعـــــــــبد ٍذْٝخ اىعج٘س.
اىعَشاّٞـــــــــخ
ا ذٝذح
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اىز٘صٝع اىْغج ٜىعذد عنبُ ٍٗغبحخ زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ ٍِ قمجبيل ققي ٌٞاىقبٕشح اىن 2016 -ٛ
القليوبية

%23.27- %6.19

الجيزة

%76.02

القاهره
80.00%

%34.68%17.79

60.00%

40.00%

20.00%

الوزن النسبي لممساحة

%42.05-40.00%

0.00%

-20.00%

/

الوزن النسبي لمسكان

-60.00%

-80.00%
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القوام االقتصادي لمحافظة القلٌوبٌة
ثبإلّرطخ ا قزابدٝخ)دلشامض زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ

اىق٘اً اإلقزابدّ( ٛغت اىعبٍي
اىق٘اً
ا قزابدٙ

ثْٖب

ط٘

قج
اىقْبطش

قي٘ٞة

اخلبّنخ

اىقْبطش
اخلريٝخ

قطبع اىضساسخ

%22

%41

%27

%21

%10

%38.1 %25.7

%2.6

قطبع اىاْبسخ

%12.0

%7.4 %21.5 %26.1 %26.1 %18.2 %11.4

%34.0

%0.4

ثبق ٜاىقطبسبد

%65.8

%54.5 %52.9 %63.7 %53.1 %54.6 %47.8

%63.4

%58.0 %90.4

%100

%100

%100

%100

ا مجب

%100

%100

%100

%100

مفش قنش

%100

ٍذْٝخ ق ا
اخلَٞخ

ٍذْٝخ
اىعج٘س

اظبة خ

%9.3

%19.9
%22.1

%100

اى٘ظبئف ا قزابدٝخ احلبىٞخ ٗا ّرطخ اىشائذح

 المصدر  :تعداد محافظة القلٌوبٌة –  -2006توزٌع العاملٌن حسب أقسام النشاط االقتصادي.

ٝزضــمت دٞــض ٍذْٝــخ قــ ا

100%

اخلَٞخ سـِ ثبق ٚادلشامض ةـٚ

90%

قطبسـبد اىزعـذٗ ِٝقعــزغله

80%

70%
60%

%47.8
%65.8

%53.1 %54.6

%63.7

%54.5 %52.9

%63.4

%11.4

40%

%26.1

%41
%22

%21.5

%26.1 %18.2

%12.0

20%
10%

اىزرـــٞٞذ ٗاىجْـــبةه

%90.4

50%

30%

%58.0

%27

%21

0%

ـــبسح

ا َيـــخ ٗاىزغضئـــخ ٗاىغـــيع

اىرخاـــــــٞخ ٗادلْضىٞـــــــخه

%7.4
%22.1

%25.7
%2.6

ٗاإلراــب ده اى٘عــبطخ ادلبىٞــخ
ٗاّرـــطخ اىعقـــبساد .ثَْٞـــب

%34.0 %38.1

%10

اظبعشه اىاْبسبد اىزح٘ٝيٞخه

%19.9 %0.4
%9.3

ٝزَٞـــض ٍشمـــض ثْٖـــب ةـــٚ
قطبســـبد اىضساســـخ ٗاىاـــٞذ

40%

30.0%

35%
%27

30%
%22 25%

%25.7

%21

%19.9

20%

20.0%
15.0%

15%

%10

%9.3

10%

%2.6

5%
بنها

طوخ

قليوب

شبين القناطر

الخانكة

كفر شكر

القناطر الخيرية

0%

%26.1
%26.1

25.0%

مدينة العبور
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%38.1

مدينة شبرا الخيمة

باقً القطاعات

قطاع الصناعة

قطاع الزراعة

اىاحخ ٗاىعَو اإلعزَبس.ٚ

ر٘صٝع ّغت اىعبٍي
ر٘صٝع ّغت اىعبٍي
يف ا ّرطخ 40.0%
 %41 45%اىضساسٞخ
%34.0
اىاْبسٞخ
35.0%

يف ا ّرطخ

10.0%
5.0%

المحافظة

ٗاخلذٍبد اإلداسٝخه اىزعيـٌٞه

رزَٞض اىعذٝذ ٍِ ٍشامض اظبة خ ثزعذد ٗظبئفٖب ا قزابدٝخ ىزاو
ا صلس ٗظبئف ٍٕٗ ٜشامض اخلا٘ ه قي٘ٞة ٗقج اىقْبطش.

%21.5

%22.1

%18.2
%12.0
%11.4
%7.4
%0.4

0.0%
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السمات العمرانٌة (التقسٌم اإلداري والكثافات السكانٌة وإستخدامات األراضً)
اىزقغ ٌٞاإلداسٗ ٛادلغبحخ ٗاىغنبُ ظبة خ اىقي٘ٞثٞخ
ادلغبحخ *
%
مٌ2
%17.26
175.8
%21.77
221.7
%13.93
141.9
%11.90
121.2
%21.16
215.5

اىغنبُ **
%
اىف ّغَخ
%12.55
660798
%10.73
564565
%10.00
526263
%11.11
584797
%10.35
545041

اى٘حذاد اىزبثعخ*
ادلشامض اإلداسٝخ
قشٙ
ٗحذاد زليٞخ
74
8
ثْٖب
90
10
ط٘
64
8
قج اىقْبطش
30
6
قي٘ٞة
8
6
اخلبّنخ
اىقْبطش
%9.01
474430
%10.12
103.1
30
4
اخلريٝخ
%3.48
183226
%0.91
9.3
39
5
مفش قنش
%1.03
54060
ـ
ـ
0
0
اىعج٘س
%6.68
351434
ـ
ـ
0
0
اخلا٘
%0.84
44149
ـ
ـ
0
0
قٖب
%24.22
1275037
%2.96
30.1
0
0
ق ا اخلَٞخ
%100
%100
امجبيل
5263800
1018.3
347
47
اظبة خ
%23.30
%6.20
 المصدر )*( :وصف محافظة القلٌوبٌة ومراكزها بالمعلومات .2010
(**) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -البٌانات األولٌة لتعداد السكان عام  2016القلٌوبٌة.

اىنضبةبد اىغنبّٞخ سي ٚادلغبحخ ادلإٔ٘ىخ ظبة خ اىقي٘ٞثٞخ 2016 -

كثافه مأهوله اكبر من
 4000نسمه /كم2
كثافه مأهوله من  3000الً
 4000نسمه /كم2

كثافة مأهولة أقل من
3000نسمه /كم2

اىز٘صٝع اىْغج ٜإلعزخذاٍبد األساا ٍِ ٜادلغبحخ ادلإٔ٘ىخ مبشامض زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ 2006 -
100%

0

0

0

0

0

90%
80%

3.6

70%
60%
50%

144.2

195.2

83.8

103

88.9

9.1

88.9

120.9

0
0.54
0.03

0

0.47
3.5
752.8

40%
96.1

30%

5.1

20%
10%

0
12.2

0%

19.4
بنها

0.5
9.1
16.9
طوخ

األراضي الزراعية خارج الزمام

0
6.1
14.9
شبين القناطر

0.02
6
12.15
قليوب

0
13.6
16.6
الخانكة

األراضي الزراعية داخل الزمام

0
11.4

1.02
65.5

8

110.05

القناطر
الخيرية

األراضي البور

 المصدر :إستراتٌجٌة التنمٌة لمحافظاات الجمهورٌاة  -محافظاة القلٌوبٌاة
 -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – .2008
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كفرشكر
منافع وجبانات

مدينة شبرا
الخيمة

الكثافة السكنٌة (نسمة/فدان)

اسرفــبع اىنضبةــخ اىغــنبّٞخ ثبظبة ــخ

محافظة
القليوبية

مساكن ومتناثرات

ىزغغو ( ّ 5169غَخ  /مٌ ) 2ه ٕٗ٘

503

ٗٝرترــت سيــ ٚرىــل اــغك عــنبّٚ
ٗاىضحف سي ٚا ساا ٚاىضساسٞخ .

500

433
389

ٍب ٝضٝـذ مضـريا سـِ ٍز٘عـك اىنضبةـخ

ا َٖ٘سٝخ ( ّ 1058.3غَخ  /مـٌ) 2

الكثافة االجمالٌة (نسمة/فدان)
600

400

296

279

253

227

181
129

108

300

194
200

94

67

79

100
0

مدٌنة بنها

مدٌنة شبٌن مدٌنة القناطر مدٌنة قلٌوب
الخٌرٌة
القناطر

مدٌنة
الخصوص

مدٌنة الخانكة مدٌنة كفر شكر

9

السمات العمرانٌة (التوزٌع السكانً والفئات الحجمٌة ونسب التحضر)
األَٕٞخ اىْغجٞخ ىرٞبخبد زلبة خ
اىقي٘ٞثٞخ ٍِ حٞش سذد اىغنبُ 2016 -

اىز٘صٝع اىْغج ٜىغنبُ حضش ٗسٝف ٍشامض
زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ2016 -
100%

90%

شبرا الخٌمة
%24

بنها
%13

قلٌوب
%11

الخانكة
%10

العبور
%1
كفر شكر
%3

10%

30%
87%

13%

85%

15%
23%

83%

كفر شكر

صبّ ٜق ا

شبين القناطر

ٝ عز قغٌ

الخانكة

قٖب ٗقغٌ

قليوب

17%

القناطر الخيرية

0%

100%

0%

100%

ثاني شبرا الخيمة

75%

اىعج٘س اقو

ادلشامض يف سذد

قها

اىغنبُ (35,7ه

0%

100%

العبور

0%

100%

الخصوص

سكان ريف

اخلَٞخ .

طوخ

أول شبرا الخيمة

25%

 %13.3ثقغٌ

بنها

9%

77%

ٝرتمض ح٘ايل

0%

16%

91%

الخصوص
%7

القناطر
الخٌرٌة
%9

60%

70%

قها
%1

شبٌن القناطر
%10

80%

70%

50%

40%

30%

20%

84%

طوخ
%11

ر٘صٝع اىفئبد احلغَٞخ ىيزغَعبد اىعَشاّٞخ سيٍ ٜغزٍ٘ ٛشامض
زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ 2016 -

 43,6اىف

ّغَخ) سيٚ

سكان حضر

اىز٘ايل.

 المصدر  :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -البٌانات األولٌة لتعداد السكان عام  2016لمحافظة القلٌوبٌة.

ّغت اىزحضش سبً  2016سيٍ ٚغزٍ٘ ٙشامض اظبة خ

اىفئبد احلغَٞخ دلذُ زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ 2016 -
اىفئبد احلغَٞخ

سذد ادلذُ
ثبظبة خ

ادلذُ ادلز٘اعذح ثب قيٌٞ

ادلذُ ادليّٞ٘ٞخ

1

ق ا اخلَٞخ

 250اىف-
ٍيُ٘ٞ

1

 250-100اىف

2

ثْٖب  -قي٘ٞة

 100-50اىف

5

ط٘ – قج اىقْبطش – اخلبّنخ –
اىقْبطش اخلريٝخ  -اىعج٘س

 50-15اىف

2

مفش قنش  -قٖب

اإلمجبيل

11

----------

اخلا٘

 المصدر :إعتمادا على بٌانات الجهاز المركازي للتعبئاة العاماة واإلحصااء -
البٌانات األولٌة لتعداد السكان عام  2016لمحافظة القلٌوبٌة.

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

ادلشمض
ٍشمض مفش قنش
ٍشمض ثْٖب
ٍشمض ط٘
ٍشمض قج اىقْبطش
ٍشمض اخلبّنخ
ٍشمض قي٘ٞة

عنبُ حضش
28890
199148
51402
68643
81506
134190

%16
%30
%9
%13
%15
%23

سكان حضر

عنبُ سٝف
154336
461650
513163
457620
463535
450607

%84
%70
%91
%87
%85
%77

120%
100%

%100%100

%100%100

ٍز٘عك اإلقي)%68( ٌٞ

80%

ّغجخ عنبُ اىشٝف
قخنفضذ
–ا بٓ زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ ق احلضشٝخه حٞش
اظبة خ ()%46
ٍز٘عك
ٍِ (  ) % 59.1رعذاد  1976ه ق ( ) % 55.3رعذاد ٗ . 2006ثزىل عـزفقذ
ٍشمض اىقْبطش اخلريٝخ %83 392257 %17 82173
سٝفٞخ.23
خ
مَحبة
اىزْبةغٞخ
زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ ٍٞضرٖب
%30
%
%17
%75

60%
40%
20%

قغٌ اٗه ق ا اخلَٞخ %100 574975
قغٌ صبّ ٜق ا
%100 700062
اخلَٞخ
قغٌ قٖب
%75 33054
قغٌ اىعج٘س
%100 54060
قغٌ اخلا٘

مجيخ اظبة خ

%100 351434

0

%0

0

%0

11095
0

%25
%0

0

%0

%54 2749927 %46 2330647

%15

 ا بٓ زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ ق
 1976ه ق

%9 %13

%16

0%

احلضشٝخه حٞش قخنفضذ ّغجخ عنبُ اىشٝف ٍِ (  ) % 59.1رعذاد

( ) % 54رعذاد ٗ . 2016ثزىل عزفقذ اظبة خ ٍٞضرٖب اىزْبةغٞخ مَحبة خ سٝفٞخ.

10

السمات السكانٌة واالجتماعٌة (معدالت النمو السكانً و المالمح االجتماعٌة)
إٌ ادللٍمت ا عزَبسٞخ دلشامض زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ 2006-

ٍعذه من٘ اظبة خ ٍقبسّزب مبعذه ا َٖ٘سٝخ خله
اىفرتح ()2016 –1976
4.12
القليوبيه

اقليم القاهره

4

2.4

3.1

2.28

3
2.5

2.2

2.7

2.1

3.5

2.75

2.5

2.16

4.5

2

2.1

2.04

معدل النمو ()%
1996/1986

معدل النمو ()%
1986/1976

1.5
1
0.5
0

معدل النمو ()%
2006/1996

معدل النمو ()%
2016/2006

ٞٝزضمت اخنفبض ٍعذه اىَْـ٘ اىغـنبّ ٚظبة ـخ اىقي٘ٞثٞـخ
( )%2.16خــله اىفــرتح (ٕٗ )2016-2006ــ٘ ٍــب ٝقــو ســِ
ادلز٘عك اىعبً ىيغَٖ٘سٝخ (. )%2.28

12.0%

23%
24%
متوسط الجمهورٌة متوسط االقلٌم

8.0%

ثْٖب
اخلبّنخ
اىقْبطش اخلريٝخ
قج اىقْبطش
ق ا اخلَٞخ
ط٘
قي٘ٞة
مفش قنش
اخلا٘
اىعج٘س
قٖب

10%
متوسط االقلٌم

ّغت ا سبىخ مبشامض اظبة خ2006 -
4.00
3.50

10.0%

7.0%
6.0%

%3.0
%3.0
%8.8
%6.6
%6.7
%4.3
%5.9
%2.5
%4.8
%3.6
%4.2

8.0%

9%
متوسط الجمهورٌة

3.00
2.50

5.0%
6.0%

4.0%

3.58
3.84
3.65
3.94
3.89
3.52
3.67
3.45
3.64
3.04
3.76

 المصدر  :المصدر  :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – تعداد السكان عام  2006لمحافظة القلٌوبٌة

ّغت اىجطبىخ مبشامض اظبة خ2006 -

ّغت األٍٞخ مبشامض اظبة خ2006 -
9.0%

ادلشامض اإلداسٝخ ّغجخ ا ٍٞخ

ّغجخ
اىجطبىٔ
%12.0
%8.0
%11.0
%8.0
%12.0
%6.0
%8.0
%9.0
%8.0
%5.0
%7.0

األسبىٔ

ٍز٘عك
األعشح
3.80
4.10
3.91
4.18
4.00
4.04
3.93
3.90
3.92
3.92
3.98

رْخفض ّغجخ
األٍٞخ ةٚ
زلبة خ
اىقي٘ٞثٞخ سِ
ادلز٘عك اىعبً
ىيغَٖ٘سٝخ
%23

2.00

ٍز٘عك حغٌ ا عشح مبشامض اظبة خ-
2006
4.20

3.1
متوسط االقلٌم

4.10

4.00

2.5
متوسط الجمهورٌة

4.2
متوسط الجمهورٌة

4
متوسط االقلٌم

3.90

1.50

3.0%

3.80

4.0%
2.0%

1.00

1.0%

2.0%

0.50

3.70

0.0%
بنها

الخانكة

القناطر الخيرية

شبين القناطر

طوخ

شبرا الخيمة

قليوب

كفر شكر

الخصوص

العبور

قها

0.0%

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

0.00

3.60
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السمات السكانٌة واإلجتماعٌة (مؤشرات التنمٌة البشرٌة والخدمات)
مضبةخ اىفاو ثبىزعي ٌٞاىعبً (ريَٞز /ةاو)

دىٞو اىزَْٞخ اىجرشٝخ سيٍ ٜغزٍ٘ ٛشامض ٍٗذُ اظبة خ
سيٍ ٚغز٘ ٙادلشامض سيٍ ٚغز٘ ٙادلذُ

ادلشامض ٗادلذُ
ٍشمض مفش قنش
ٍشمض ثْٖب

ٍشمض ط٘

ٍشمض قج

اىقْبطش

ٍشمض اخلبّنخ
ٍشمض قي٘ٞة

ٍشمض اىقْبطش

ٍذْٝخ ق ا اخلَٞخ

ٍذْٝخ قٖب

ٍذْٝخ اىعج٘س

زلبة خ اىقي٘ٞثٞخ
0.8

0,719
0,735
0,730
0,717
0,678
0,697
0,707
0,700
0,696
0,687
-

0,673
0,685
0,678
0,643
0,628
0,626
0,614
0,690

39
متوسط االقلٌم
39.77

45

38.51

40
35
30
25

10
5

500

0

0
بنها

0.4
0.3

25

0.2

20

0.1

15

0

10
مدينة مدينة محافظة
قها العبور القليوبية

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

طوخ

شبٌن
الكوم

قلٌوب

الخانكة

القناطر
الخٌرٌة

كفر شكر

شبرا
الخٌمة

المحافظة

715
متوسط االقلٌم

25.17

32.01

227

طوخ

33.51

0.743
0.752
0.746

المحافظة

109.72

32.31

80

43
متوسط االقلٌم

60

23
متوسط االقلٌم

40
28.01

28.44

20

شبين الكوم

قليوب

الخانكة

القناطر
الخيرية

كفر شكر

49.43
42.01

شبرا
الخيمة

المحافظة

0
بنها

طوخ

28.77

شبين الكوم

قليوب

 المصدر  :وصف مصر بالمعلومات لمحافظة القلٌوبٌة – .2010



ٝشرفع دىٞو اىزَْٞخ اىجرشٝخ ظبة ـخ اىقي٘ٞثٞـخ سـِ ٍز٘عـك ا َٖ٘سٝـخ



ٝلحظ قسرفبع ٍز٘عـك ّاـٞت اىفـشد ٍـِ اىْـبرظ اظيـ ٜاإلمجـبيل ثب ْٞـٔ

ٗٝبر ٜيف ادلشرجٔ اىضبّ ٔٞثعذ ٍذْٝخ ا ٞضح سيٍ ٜغز٘ ٛزلبة بد ا قي.ٌٞ

 2008/2007مبحبة خ اىقي٘ٞثٞخ ٗٝبر ٜيف ادلشرجٔ اىضبّ ٔٞثعذ ٍذْٝخ ا ٞـضح
سيٍ ٜغز٘ ٛزلبة بد اقي ٌٞاىقبٕشح اىن ٛ




40.89

40.19
21.4

35
متوسط الجمهورٌة

0

دىٞو
اىزَْٞخ
اىجرشٝخ

القناطر
الخيرية

كفر شكر

شبرا
الخيمة

576.03

100

20.84

بنها

شبين الكوم

625
متوسط الجمهورٌة

38.92

26.45

طوخ

قليوب

الخانكة

947

120

40.44

30
متوسط الجمهورٌة 32.55

296

1171

خذٍبد اى٘حذاد ا عزَبسٞخ (اىف ّغَٔ ٗ /حذٓ)

5

دىٞو اىزَْٞخ اىجرشٝخ سيٍ ٜغز٘ ٛزلبة بد ا قيٌٞ

 المصدر  :دلٌل التنمٌة البشرٌة لمحافظات .2010

1687

بنها

مضبةخ اىفاو ثبىزعي ٌٞا صٕش( ٙريَٞز  /ةاو)

30

اىقبٕشح
ا ٞضح
اىقي٘ٞثٞخ

2000

1000

0.5

7024
7493.4
7394.9

1932

15

35

0.71
0.72
0.718

2238

1500

0.6

اظبة بد

35.09

20

40

ٍز٘عك ّاٞت
اىفشد ٍِ اىْبرظ
اظي ٜاإلمجبيل

36.17

3500
3000

36
متوسط الجمهورٌة

0.7

دىٞو اىْبرظ اظيٜ
اإلمجبيل

40.34

40.55

3382

2500

45

مركز مركز مركز مركز مركز مركز مركز مدينة
بنها طوخ شبين الخانكة قليوب القناطر شبرا
كفر
الخيمة
القناطر
شكر

44.5

42.08

42.99

ّاٞت اىغنبُ ٍِ ا عشٓ (ّغَٔ /عشٝش)

الخانكة

القناطر
الخيرية

كفر شكر

شبرا
الخيمة

المحافظة

ْٝخفض ّاٞت اىغنبُ ٍِ ا عشٓ ثبظبة خ سِ ٍز٘عك ا َٖ٘سٝخ.

ٗع٘د ٍرنيخ سغض يف سذد اىفاـ٘ه حبىٞـب سيـٍ ٜغـز٘ ٛحضـش اٗ سٝـف

ٍشامض اظبة خ ٗرىل ٝشعع ايل ع٘ة اىز٘صٝع ا غشايف ىزيل ادلذاسط.



ٝلحــظ ٗعــ٘د سغــض ٍــِ اخلــذٍبد ثبظبة ــخ يف اى٘قــذ احلــبيل ٍْٖٗــب
اخلذٍبد اىزعيَٞٞخ ٗاخلذٍبد ا عزَبسٞخ ٗاخلذٍبد اىذْٞٝخ.

12

مؤشرات البنٌة االساسٌة
قجنخ اىْقو ٗاىطشن اإلقيَٞٞخ ٗاىجْٞخ ا عبع ٔٞمبحبة خ اىقي٘ٞثٞخ

ٍز٘عك ّاٞت اىفشد ثبظبة خ ٍِ ( ٍٞبٓ اىرشة – اىاشف اىاح – ٜاىنٖشثبة – اىزيٞفّ٘بد)
ٍز٘عك ّاٞت اىفشد ٍِ قمجب طبقخ
اىاشف اىاح( ٚىرت/ً٘ٝ.ةشد)

ّاٞت اىفشد ٍِ قمجب مَٞخ ٍٞبٓ اىرشة
ادلغزٖينخ (ىرت /ً٘ٝ.ةشد)
350
300

1000

397
متوسط االقلٌم

900
800

250

268.26
متوسط الجمهورٌة

700
600

200
150

500

335
متوسط االقلٌم

300

175.56
متوسط الجمهورٌة

400

100

200

50

100

0

0

ّاٞت اىفشد ٍِ مَٞخ اىنٖشثبة
(ك.ٗ.ط عْ٘ٝب  /ةشد)
667

متوسط االقلٌم

700
600

666.76
متوسط الجمهورٌة

500

ّاٞت خك اىزيٞفُ٘ ٍِ اىغنبُ
(خكّ 100/غَخ)
30
25
20

23
متوسط االقلٌم
17.35
متوسط الجمهورٌة

400
15
300
10



200
100
0

5



0
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زل٘س اىزَْٞخ اىشاع ٚاإلقي َٚٞىطشٝق اىقبٕشح /ا عنْذسٝخ اىضساسـٗ ٚعـنخ حذٝـذ
اىقبٕشح /ا عنْذسٝخه ٗٝزَٞض ٕـزا اظـ٘س ثبإلٍنبّٞـبد اى٘اعـعخ ىيزنضٞـف اىضساسـٚ
ٗاىعَشاّ.ٚ
زل٘س رَْٞخ طشٝـق اىقـبٕشح /اإلمسبسٞيٞـخ اىاـحشاٗٝٗ .ٙعزـ اىرـشٝبُ اىشئٞغـٜ
ىيزَْٞــخ اإلقيَٞٞــخ ثبظبة ــخه خبمــخ ةــ ٚاــ٘ة ا رغــبع ىيٖــبٍ اىاــحشاٗ ٙغــري
ادلغزغو سيٕ ٚزا اظ٘س.
زل٘س اىزَْٞخ اىعشاـ ٚاىـزٝ ٙجـذا ٍـِ طـ٘ ٗحـا قىزقبئـٔ ٍـع طشٝـق اىقـبٕشح
ا مسبسٞيٞخ اىضساسٚه ٗٝشثك ٍشامض اظبة خ مبْطقخ قشن اىذىزب (زلبة خ اىرشقٞخ).

13

مخط ّا اش ماقاقطقة

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

3

14

الموجهات اإلقلٌمٌة  :المخطط االستراتٌجً القومً للتنمٌة العمرانٌة 2052
ّ

القلٌوبٌة

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

15

الموجهات اإلقلٌمٌة  :مشروع الملٌون ونصف فدان
ّ

القلٌوبٌة

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

16

الموجهات اإلقلٌمٌة  :شبكة الطرق ومحاور التنمٌة العمرانٌة
ّ
محاور الطرق الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم  233لسنة 2016
 مــذس اىقــشاس ا َٖــ٘س ٙسقــٌ  233ىغــْخ 2016

6

ىزَْٞخ ا ساا ٚح٘ه زلـبٗس اىطـشن اىـا رقـشس

8

3

ختاٞاٖب ىابحل ٗصاسح اىذةبع ٗاى٘اقعـخ ثعَـق 2

9

القلٌوبٌة

مٌ سي ٚعبّجٖٞب.
م

بٌان الطرٌق

1

الطرٌق الدائري اإلقلٌمً من تقاطعه مع طرٌق القاهرة /اإلسكندرٌة
الصحراوي حتً تقاطعه مع طرٌق بلبٌس مرورا بطرٌق الواحات،
الفٌوم ،الصعٌد الغربً ،الصعٌد الحر شرق النٌل ،العٌن السخنة،
القلٌوبٌة ،اإلسماعٌلٌة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

طرٌق بنً سوٌف /الزعفرانة
طرٌق اإلسماعٌلٌة /العوجة(الطرٌق األوسط)
طرٌق طابا /رأس النقب
طرٌق رأس النقب /نوٌبع (وادي وتٌر)
طرٌق العرٌش /رفح
طرٌق شرق بورسعٌد /الشط /عٌون موسً /شرم الشٌخ
القطاع الشمالً من محور ٌ 30ونٌو (من دائري بورسعٌد حتً تقاطع
طرٌق الصالحٌة)
محور الضبعة بوصالته
طرٌق الواحات البحرٌة /الفرافرة
طرٌق بنً مزار /الواحات البحرٌة (البوٌطً)
طرٌق أسٌوط /الفرافرة
طرٌق عٌن دالة /سٌوه
طرٌق سٌوه /جغبوب
طرٌق جنوب الفٌوم /وادي الرٌان /الواحات البحرٌة
طرٌق الفرافرة /عٌن دالة
طرٌق أسٌوط /القلٌوبٌة /البحر األحمر
وصلة طرٌق الشٌخ فضل /طرٌق رأس غارب
وصلة طرٌق المنٌا /رأس غارب
طرٌق قنا /سفاجا
طرٌق مطروح /سٌوه
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الموجهات اإلقلٌمٌة  :النطاقات التأثٌرٌة لمحافظة القلٌوبٌة
ّ
ادلغز٘ ٙاىقٍ٘ٚ

اقي ٌٞاىذىزب:

•

اى ٖري اىضساس ٜىيَحبة خ







ادلؤقشاد اىقٍ٘ٞخ

احلشاك اىغنبٍّ ٚع ثبقٚ
اظبة بد
ادلرشٗسبد اىقٍ٘ٞخ
خطك اىذٗىخ ٗادلخاابد
ادلبىٞخ ىيَحبة بد
ادلضاٝب اىْغجٞخ ٗاىزْبةغٞخ

اىْطبن اىقـٍ٘ :ٜاحلـشاك
اىغــــنبٍّ ٚــــع ثــــبقٚ

اظبة ـــــــبد ه رـــــــأصري
دلرشٗسبد اىقٍ٘ٞخ ٗخطك

اىذٗىخ ٗادلخاابد ادلبىٞـخ
ىيَحبة ــــــبده ادلضاٝــــــب

اىْغجٞخ ٗاىزْبةغٞخ.

القلٌوبٌة

اىْطــــــبن اإلقيَٞــــــ:ٜ

اىعلقــــــبد ادلزجبدىــــــخ

اقي ٌٞقْبح اىغ٘ٝظ :

•

اى ٖري اىزَْ٘ ٛىرجنخ األقبىٌٞ
احلضشٝخ ادلز٘قعخ ة ٚزل٘س قْبح
اىغ٘ٝظ

ققي ٌٞاىقبٕش ٛاىن ٛ
 زلبة خ اىقبٕشح - -زلبة خ ا ٞضح

اخلذٍٞـــخ ٍـــع زلبة ـــخ

اىقــبٕشح ٗا ٞــضح اــَِ

ققيـــ ٌٞاىقـــبٕشح اىنـــ ٛ
ٗزلبة ـــبد اقيـــ ٌٞقْـــبح
اىغ٘ٝظ م ٖـري رَْـ٘ٛ
ٗزلبظبد اقي ٌٞاىـذىزب يف

قطبع اىضساسٔ.
إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017
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الموجهات اإلقلٌمٌة  :المشروعات التنموٌة
ّ
ٗع٘د ظٖري محشاٗٛ
ثبظبة خ ٗ َع

سَشاّ ٜعذٝذ قبئٌ (

ٍذْٝخ اىعج٘س)

اىقشة ٍِ اىزغَعبد
اىعَشاّٞخ ا ذٝذح

القرب من
مدٌنة العاشر
من رمضان

مبحبة خ اىقبٕشح
ٗاىرشقٞخ

مدٌنة العبور
الجدٌدة
بامتدادتها
القرب من التجمعات العمرانٌة
الجدٌدة لمحافظة القاهرة ( بدر
– الشروق – القاهرة الجدٌده)

تطوٌر المنطقة
الصناعٌة بالخانكة

ٗع٘د ٍْطقخ مْبسٞخ

اخَٔ مبذْٝخ اىعج٘س

تطوٌر المنطقة
الصناعٌة بالعبور

رط٘ٝش اىطشن اىقٍ٘ٞخ
القرب من مطار
القاهرة الدولً

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

ثبظبة خ مبعجقخ اٗيل

19

مخطق ماش ومخةرص مخىنط ية وماتىثطا ية ااخطحافية
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20

المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :الموارد التنموٌة

القلٌوبٌة

المصدر  :المخطط االستراتٌجً القومً للتنمٌة العمرانٌة 2052
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :الموارد المائٌة
ر٘صٝع ٍي٘حخ ادلٞبٓ ا ٘ةٞخ يف ح٘ض احلغش اىشٍي ٜاىْ٘ثٜ

ٝ زغٌ اظبة خ ثبخنفبض ٍعذ د اىزغبقك ق

احلذ اىـزٝ ٛضـعٔ اـَِ

اىْ بً اىاحشاٗ ٛا بفه ٗىـزىل ةـإُ األٍطـبس دضـو ٍـ٘سدا ىيَٞـبٓ

ثبإلقيٌٞه ٗرقزاش ٍ٘اسد ادلٞبٓ ثٔ سي ٚمو ٍِ ادلٞبٓ اىغطحٞخ ادلزَضيـخ
ةّٖ ٚش اىْٞوه ٗادلٞبٓ ا ٘ةٞخ ٍزعذدح األقنبهه

ٍٞ بٓ اىرتثخ اىز ٜرغزخشط ث٘اعطخ اىطيَجبد يف اغيت اىقش ٙاىضساسٞخ
ٕ ٜرلشد ٍٞبٓ ٍزخيفخ سِ سَيٞخ اىشٛه

 رْزرش ادلٞبٓ ا ٘ةٞخ اىعَٞقخ ٗادلزنّ٘خ ٍِ سا٘س ع٘ٞى٘عٞخ قذنخ يف

ٍْطقخ اى٘احبد اىجحشٝخ حٞش رغزخشط ث٘اعـطخ حفـش اٟثـبس اىعَٞقـخ
ً
ً
ٗاىزٗ ٜمو سذدٕب ق حن٘  380ثئش رقشٝجـب ٗرىـل عـحجب ٍـِ اخلـضاُ
ا ٘ة ٚثبىاحشاة اىغشثٞخه ٗمبقذاس ٍ 300ي /3ً ُ٘ٞعْخه

 اغيت مَٞبد ٕزٓ ادلٞبٓ غري ٍزغذدحه ٗٝعْ ٜرىل اـشٗسح اى٘اـع يف
ا سزجبس ريل اخلبمٞخ سْذ ا ٛختطٞك ىيَْطقـخ عـ٘اة مـبُ سَشاّٞـب اٗ
ً
اقزابدٝب.

ادلقٍ٘بد
 إرتفاع منسوب المٌاه الجوفٌة وإنخفاض درجة ملوحتها.

اىفش

اىزَْ٘ٝخ ٗاإلعزضَبسٝخ

 تطوٌر االرشاد الزراعً والمائً من خالل االعالم.

 جهااود معهااد بحااوث المٌاااه الجوفٌااة فااً حصاار وتقٌااٌم إمكانااات المٌاااه الجوفٌااة  رفع االنتاجٌة وتوفٌر الحماٌة من التلوث.
بالصحاري.
 تحسٌن الزراعة التعاقدٌة و التجمٌع الزراعً.

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع الزراعة
ٝلحــــظ اسرفــــبع ٍعــــذه

توزٌع استخدمات االراضً
المساحة
المأهولة;
11%

المساحة
الصحراو
ٌة; 6%

ا عـــزقطبع اىغـــٍْ٘ ٛـــِ

األساا ٜاىضساسٞـخ ثبظبة ـخ
حٞــش نضــو ادلشرجــخ ا ٗيل

سيــٍ ٜغــز٘ ٛا َٖ٘سٝــخ

ثْغـــجخ امـــ ٍـــِ %0.05
ً
عــْ٘ٝب ٍــِ مجيــخ ٍغــبحخ

المساحة
المنزرعة;
83%

األساا ٜاىضساسٞخ

ادلقٍ٘بد






البٌان
المراكز والمدن
كقر شكر
بنها
طوخ
شبٌن القناطر
الخانكة
قلٌوب
القناطر الخٌرٌة
شبرا الخٌمة
إجمالى المحافظة

المساحة المنزرعة
(فدان)
13399
35925
47065
29195
18472
25562
20596
2086
192300

عدد
الحائزٌن
20624
42317
61792
36864
12472
22124
16339
1412
213944

عدد الجمعٌات
الزراعٌة
23
52
51
35
27
18
22
0
228
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انتاج اللحوم
الحمراء (طن)
1501
3830
2883
632
875
2079
3628
0
15428

انتاج األلبان
(طن)
6449
28280
44638
21769
10936
68797
26929
0
207798



اىفش اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلعزضَبسٝخ

القطاااااع الزراعااااى بمحافظااااة القلٌوبٌااااة ٌعتباااار المصاااادر  خصاااوبة االراضاااى الزراعٌاااة
وأرتفاااااع كفائتهااااا اإلنتاجٌااااة
الرئٌسى فى إمداد القااهرة الكبارى ب حتٌاجاتهاا المتنوعاة
حٌااث بلغااات األراضاااى درجاااة
من الحاصالت الزراعٌة المختلفة.
االولااااى حااااوالى  %82ماااان
المساحة المنزرعة بالمحافظة حوالً  198.6ألاف فادان
االراضااااااااااااااى الزراعٌااااااااااااااة
تمثااال  %83مااان جملاااة مسااااحة المحافظاااة ،تبلااا نسااابة
بالمحافظااااة ،وكاااا ل وجااااود
أراضً الدرجة األولً نحاو  %82مان اجماالى األراضاى
بعاااااض الزراعاااااات الممٌااااازة
الزراعٌة بالمحافظة.
(نباتاااات الزٌناااة والتاااى تمثااال
تتمٌااز المحافظااة بااالتفوق الملحااوظ فااً زراعااة المااوالح
حااااوالى  %20ماااان إجمااااالى
والبرتقال على مستوى الجمهورٌة.
الجمهورٌة.
ي
ي
تحتاال محافظاااة القلٌوبٌاااة مركااازا متقااادما باااٌن محافظاااات  التمٌااز النساابى للمحافظااة فااى
الجمهورٌاااة فاااى مجاااال اإلنتااااج الحٌاااوانى ،وتقااادر كمٌاااة
االنتاج الداجنى (تمثال %60
اللحوم الحمراء المنتجة بحوالى  15ألف طان ،كماا ٌقادر
مااااان االنتااااااج الاااااداجنى فاااااى
إنتاج األلبان بحوالى  208ألف طن.
مصر).
ي
محافظاااة القلٌوبٌاااة مااان أكثااار المحافظاااات تخصصاااا فاااى  تتمٌااااز المحافظااااة ب متالكهااااا
اإلنتاااج الااداجنى بنساابة تقاادر بحااوالً  %60ماان اإلنتاااج
لحاااوالً  %20مااان مسااااحة
الاااداجنى فاااى مصااار حٌاااث ٌبلااا عااادد المااازارع 3562
مشاااااتل نباتااااات الزٌنااااة ماااان
مزرعة دواجن.
إجمالً الجمهورٌة.
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع الصناعه
الموارد التعدينية بمحافظة القميوبية

1

ادلْطقخ اىاْبسٞخ اىافب

2

ادلْطقخ اىاْبسٞخ اىرشٗن

3

ادلْطقخ اىاْبسٞخ اىعج٘س

ادلقٍ٘بد

1
3

2

مساحة
االراضى
المرفقة ولم
تخصص
للمصانع

مساحة
االراضى
بدون
مرافق

4066

ـ

4066

4066

ـ

ـ

42

95

18,9

76,1

42

100

5,1

94,9

42

4261

4066

171

84

مساحة
مساحة االراضى
مساحة
المساحة المساحة
االراضى
المرفقة والتى
اإلجمالٌة المخصصة المرافق
المرفقة
خصصت للمصانع
للمصانع والخدمات
للمنطقة
للمصانع

المناطق
الصناعٌة

العبور

1990 /1608

4066

الشروق 1999 /4309

137

95

2000 /134

142

100

42

4345

4261

84

االجمالً

اىفش اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلعزضَبسٝخ

 تتاوافر بالمحافظاة الماوارد اإلساتخراجٌة والتعدٌنٌاة التااى ٌ وجد بها ماا ٌزٌاد عان
 40مصاااااانع كبٌاااااار و
تاادخل فااى عملٌااة البناااء والتشااٌٌد مثاال البازلاات والرمااال
حااوالى  3500مصاانع
البٌضاااء والطفلااة فااى مركاازى الخانكااة وشاابٌن القناااطر،
مختلفااة االنشااطة ٌعماال
وٌبل اإلنتاج السنوى للبازلت  197ألف م 3من مخزون
بهااا حااوالى  240الااف
ٌقدر بحوالى  2.8ملٌون م ، 3كماا ٌبلا اإلنتااج السانوى
عامااال ٌمثلاااون العماااود
ماان الرمااال البٌضاااء  347ألااف متاار مكعااب ماان إجمااالى
الفقااارى للصاااناعة فاااى
مخزون  1.5ملٌون متر مكعاب ،أماا الطفلاة فٌوجاد منهاا
مصر.
مخزون ٌقدر بحوالى  1.9ملٌون م3

قرار اإلنشاء

الصفا

المناطق الصناعية بمحافظة القميوبية
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 تضاام المحافظااة أربعااة مناااطق صااناعٌة ضااخمة موزعااة ٌ بلااا إجماااالً االنتااااج
الصااااناعى بالمحافظااااة
على منااطق شابرا الخٌماة ،الخانكاة ،بنهاا ،قلٌاوب ،حٌاث
 %20,9مااان إجماااالى
تضااام منطقاااة شااابرا الخٌماااة صاااناعات الغااازل والنساااٌ
االنتااااج الصاااناعً فاااً
والخااازف والزجااااج والكرٌساااتال والصاااناعات الكٌماوٌاااة
االقلاااٌم والاااا ي ٌشااااكل
والورق واألجهزة الكهربائٌة .بٌنما تضام منطقاة الخانكاة
حااااوالً  %28,4ماااان
صاااااناعات الااااادواء واألساااااامدة والصاااااناعات المعدنٌااااااة
إجماااااااااااالً االنتااااااااااااج
والكٌماوٌة ،أما منطقاة بنهاا ،فهاى تقاوم علاى الصاناعات
الصاااااااااااااناعً فاااااااااااااى
اإللكترونٌة ه ا باإلضافة إلى المنطقة الصناعٌة المتمٌازة
الجمهورٌة.
بمدٌنة العبور -الشروق -الصفا).

24

المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع السٌاحة
 .1اىغٞبحخ األصشٝخ ٗاىعلعٞخ:
 رعز ٍْطقخ رو ارشٝت ٗمحبٍبد ارشٝت ٍْٗطقخ اىزبث٘د األصشٙ
 اصبس ٍذْٝخ اخلبّنخ اىا رضٌ قاش األٍريح ّعَذ سلزبس ثبدلشطه ٍٗغغذ األقشاف ثشعجب ٙثبخلبّنخه
"رو اىٖ٘ٞدٝخ" (حاِ اذلنغ٘ط) مبْطقخ سشة اىعيٞقبد
 قاش زلَذ سي ٚثبقب مبذْٝخ ق ا اخلَٞخه
 .2اىغٞبحخ اىرتةٖٞٞخ:
ٍْطقخ "اىقْبطش"ه ٗرضٌ (قْبطش زلَذ سي)ٚه ٍْٗطقخ احلذائق ادلَزذح ح٘ه اىقْبطش مبغطمت  500ةذاُ.
 .3اىغٞبحخ اىعيَٞخ:
ٍزحف اىش ٙة ٚاىقْبطش
 رلَ٘سخ زلطبد اىجح٘س اىعيَٞخ ادلزخااخ ة ٚرلبه اىجغبر ٗاألمسبك ٗاىْجبربد اىطجٞخ ة ٚط٘ .

ادلقٍ٘بد

اىفش اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلعزضَبسٝخ

 وجاااود المقوماااات الساااٌاحٌة المختلفاااة  فااارص االساااتفادة مااان المنف ٌاااة
البرٌااااة والجوٌااااة القرٌبااااة ماااان
وتنوعها.
المحافظااااااة ( مطااااااار القاااااااهرة
 تضااام محافظاااة القلٌوبٌاااة العدٌاااد مااان
الدولً ) لتسهٌل حركة االفواج.
منااااطق ارثاااار الفرعونٌاااة والبطلمٌاااة
والرومانٌااة ،والمعاصاارة ،بمااا ٌؤهلهااا  إمكانٌااااة تحقٌااااق التكاماااال بااااٌن
األنشاااااطة الساااااٌاحٌة العالجٌاااااة
ألن توضاااااع علاااااى خرٌطاااااة الساااااٌاحة
واالثرٌاااااااة والعلمٌاااااااة وباااااااٌن
واإلستثمار السٌاحى.
األنشاااطة الترفٌهٌاااة مااان خاااالل
 تتمثااال عناصااار الجااا ب الساااٌاحً فاااً
برنام ٌضم القلٌوبٌة والغردقاة
سااااٌاحة الٌااااوم الواحااااد المتمثاااال فااااً
وشرم الشٌخ.
إساااااتفادة المتااااارددٌن علاااااى القنااااااطر
الخٌرٌاااااااااة و المنااااااااااطق التارٌخٌاااااااااة  فااارص االساااتفادة مااان الواجهاااة
الساااااحلٌة لنهاااار النٌاااال واقامااااة
والمناااااااااطق الترفٌهٌااااااااة المفتوحااااااااة
منتجعات ساٌاحٌة تنشاط القطااع
بالمحافظة0
السٌاحً بالمحافظة.
 قرب المحافظة أٌضا من مدٌنة القاهرة
 االسااتفادة ماان االسااكان الفناادقً
(العاصمة االدارٌة للجمهورٌة).
والمتمٌااز لاادعم البنٌااة السااٌاحٌة
 وجااااود عاااادد ماااان المتنزهااااات النٌلٌااااة
والطاقاااااااة الفندقٌاااااااة ( العاااااااٌن
والحدائق الترفٌهٌة والوحدات الفندقٌة
السخنه).
مما ٌساهم فً تنوع المزارات.
إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع الطرق والنقل والبنٌة االساسٌة
اىطشن ادلقرتحخ ىشثك ادلْ٘ة ٔٞثبىقبٕشح سْذ اىقْبطش اخلريٝخ
قجنخ اىطشن ادلقرتحخ ىعبً 2013
ٍ٘اقف ّقو مجبس ٚققيَٞٞخ ٍقرتحخ
قجنخ اىطشن ادلقرتحخ ىعبً 2017
قجنخ اىطشن ادلقرتحخ ىعبً 2022
قجنخ اىطشن ادلقرتحخ ىعبً 2027

شبكة الطرق االقميمية لممحافظة

"
Á

قجنخ اىغنخ احلذٝذ ادلقرتحخ
سبً 2013
سبً 2017
سبً 2022

اىفش

ادلقٍ٘بد
 وجود طرق إقلٌمٌة تحقق الوصولٌه العالٌة من
وإلى المحافظة.

 وجود مشاروعات نقال وطارق قومٌاة (جاارى
تنفٌ ها ومقترحة).

وجاااود أراضاااى أماااال دولاااة مخصصاااة

لمواقف إقلٌمٌة جدٌدة للنقل الجماعى.

 اتصال المحافظة بالطرق األقلٌمٌة وقربها من
محافظة القاهرة والجٌازة والغربٌاة والشارقٌة
والمنوفٌاااة مماااا ٌحقاااق لهاااا أمكانٌاااة وصاااول
عالٌة.

 جاري تنفٌ توساعات بابعض محطاات المرشاحة
لمٌااااه الشااارب وعمااال إحاااالل وتجدٌاااد لااابعض
المواساااٌر القدٌماااة واالسبساااتوس لرفاااع كفااااءة
شبكة المٌاه القائمة
 جاااري إعااداد قاعاادة بٌانااات عاان قطاااع الصاارف
الصاااااحً بالمحافظاااااة لتساااااهٌل إدارة وصاااااٌانة
مشروعات الصرف المختلفة.
 جاري تنفٌ مشروعات الصرف الصاحً لخدماة
عدد  51قرٌة.

المالمح األساسية لقطاع البنية
االساسية (مياه الشرب)

المالمح األساسية لقطاع البنية
االساسية (الصرف الصحى)

 توافر المٌاه السطحٌة الاوفٌرة مان خاالل نهار
النٌاال وروافااده متمثاال فااً ترعااة اإلسااماعٌلٌة
وترعة الشرقاوٌة والرٌاح التوفٌقً.
 تاااادرٌب العاااااملٌن علااااى إجااااراءات الصااااٌانة
الوقائٌة وكٌفٌة تنفٌ ها قبل حدوث األعطال.
 جاااري إقامااة ماادفن صااحً ومصااانع لتاادوٌر
القمامااااة علااااً مساااااحة  700فاااادان (موقااااع
العباااور) بصاااحراء بلباااٌس ماااع غلاااق المااادفن
الصاااحً باااابو زعبااال ،و لااا بالتعااااون باااٌن
محافظاااااات القلٌوبٌاااااة والقااااااهرة والشااااارقٌة
ووزارة البٌئة.

المالمح األساسية لقطاع البنية
االساسية (الكهرباء واالتصاالت)

 وجود مسطحات مائٌة ٌمكن استغاللها فً اقامة
مشااروعات اقتصااادٌة ورفااع معاادالت االسااتثمار
(بحٌرة عرب العلٌقات )
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المٌزات التنافسٌة للمحافظة(الموقع االقلٌمً المتمٌز)


رعذ اظبة خ ٍشمض اىزقبة



ثب سرجــــبت ادلزَٞــــض

سذٝذ ٍِ زلبٗس اىزَْٞخ

ثنبةــخ ٍشامــض ٗاقــبىٌٞ

ا قيَٞٞخ:
.I

ٍــــــذُ زلــــــبة ا
اىقــبٕشح ٗا ٞــضح ســِ

زلـــ٘س اىزَْٞـــخ اىشاعـــٚ

اإلقيَٞــ ٚىطشٝــق اىقــبٕشح/

طشٝق:

ا عــنْذسٝخ اىضساســٗ ٚعــنخ
حذٝذ اىقـبٕشح /ا عـنْذسٝخه
ٗٝزَٞـــــض ٕـــــزا اظـــــ٘س

.I

ٗزل٘س اىطشٝق اىذائشٛ

ىيزنضٞــــــــف اىضساســــــــٚ

.I

زل٘س رَْٞخ طشٝق اىقـبٕشح/

اإلمسبسٞيٞــــخ اىاــــحشاٗ.ٙ

.II

زلــــــ٘س ا مسبسٞيٞــــــخ

اىضساســٝٗ ٚــشثك مبذْٝــخ
اإلمسبسٞيٞــــخ ا ذٝــــذح
ٍْٗطقزٖــــب اىاــــْبسٞخ

ٗٝعزــ اىرــشٝبُ اىشئٞغــٜ

اىشئٞغٞخ غشة اىقْبح.

خبمـــخ ةـــ ٚاـــ٘ة ا رغـــبع

 .IIIخــــك اىغــــنخ احلذٝــــذ

ىيزَْٞخ اإلقيَٞٞخ ثبظبة ـخه
ىيٖـــبٍ

اىاـــحشاٗ ٙغـــري

ادلغزغو سيٕ ٚزا اظ٘س.

.I

زلـــــــ٘س ٛاىقـــــــبٕشح/
اإلعـــنْذسٝخ اىضساســـ ٜه

ثبإلٍنبّٞــــــبد اى٘اعــــــعخ

ٗاىعَشاّ.ٚ

رزغــــــٌ اظبة ــــــخ

اىقبٕشح /ا عنْذسٝخ.

زلـــ٘س اىزَْٞـــخ اىعشاـــٚ

اىزٝ ٙجـذا ٍـِ طـ٘ ٗحـا

قىزقبئــٔ ٍــع طشٝــق اىقــبٕشح
ا مسبسٞيٞخ اىضساسٚه ٗٝـشثك

ٍشامض اظبة خ مبْطقخ قـشن

اىذىزب (زلبة خ اىرشقٞخ).
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المٌزات التنافسٌة للمحافظة(التنوع االقتصادي للمحافظة صناعً -سٌاحً  -سكنً)
االنشطة والمقومات األقتصادية لممحافظة



رجي ادلغبحخ ادلْضسسـخ ثبظبة ـخ حـ٘ايل

 198,6اىف ةذاُ دضو ح٘ايل ٍ %83ـِ
مجيـخ ٍغـبحخ اظبة ـخه ٗدضـو حــ٘ايل

2ه ٍِ %2قمجبيل ا َٖ٘سٝخ.


رزَٞض اظبة ـخ ثإٍزلمٖـب حلـ٘ايل %20

ٍِ ٍغبحخ ٍربرو ّجبربد اىضْٝـخ ٍـِ

قمجبيل ا َٖ٘سٝخ.


رزَٞض اظبة خ ثضساسخ ادلـ٘احل ٗاىفبمٖـخ

ادلزْ٘سخ ٗرجي ادلغبحخ ادلضسٗسخ 48309

ةـذاّبه دضـو ٍ %26ـِ قمجـبيل ادلغـبحخ
اظا٘ىٞخ ىيَحبة خ.

رزَضــو سْبمــش ا ــزة اىغــٞبح ٜيف



عـــٞبحخ اىٞـــً٘ اى٘احـــذ ادلزَضـــو يف

قعزفبدح ادلرتدد ِٝسي ٚاىقْبطش اخلريٝخ

ٗ ادلْبطق اىزبسخيٞخ ٗادلْبطق اىرتةٖٞٞـخ

ادلفز٘حخ ثبظبة خ.





ً
ً
رعذ زلبة خ اىقي٘ٞثٞـخ ٍشمـضا مـْبسٞب
ً
ٕبٍب يف ا َٖ٘سٝخ ى٘ع٘د:
ٍْطقخ (ق ا اخلَٞخ ٍْ -طقخ اخلبّنخ -

ٍْطقخ ثْٖب – ٍْطقخ قي٘ٞة) ثبإلاـبةخ
ق

ادلْبطق اىاْبسٞخ ادلزَٞضح (اىعجـ٘س

– اىرشٗن – اىافب).
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قلايا ولحدياش مخىنطقة مخطسىقلاقة
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أهم القضاٌا التنموٌة بمحافظة القلٌوبٌة
 رذٕ٘س اىجٞئخ اىعَشاّٞخ.
 سذً ٗع٘د اٍزذاداد ٗاساا ٜةضبة .

 رذٕ٘س ٗرذاس ٜاىقبسذح اىاْبسٞخ يف اىعذٝذ ٍِ ٍذُ اظبة خ .
 اىَْ٘ ادلزغبسع ىلقزابد غري اىشمسInformal Economic Sector . ٜ
 اعف ٗختيف اذلٞبمو اخلذٍٞخ ٗاىي٘عغزٞخ ىيقطبع اىاْبس. ٜ
 ةقذاُ ا ساا ٜاىضساسٞخ ٗزلذٗدٝخ ا ساا ٜادلزبحخ ىيز٘عع اىضساس ٜا ةق. ٜ
 قا٘س ادلْ ٍ٘خ اىجٞئٞخ يف زلطبد اىرتثٞخ اىذاعْخ.
 رذٕ٘س ا ساا ٜاىضساسٞخ اىقبئَخ .
ٝ زغجت اىزي٘س يف رضبسف ادلخبطش اىجٞئٞخ اىز ٜرزعشض ذلب اىجٞئخ ٗاىغنبُ يف احلٞبٓ اىٍٞ٘ٞخ.

 زلذٗدٝخ ا عزفبدح ٍِ اىفش
إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

ا عزضَبسٝخ ادلزبحخ ة ٚقطبع اىغٞبحخ .
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مخرنية مخطسىقلاقة ومخطتروماش مخدممطة
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أهداف خطط التنمٌة لمحافظة القلٌوبٌة
• ا عزفبدح ٍِ ا ٘اس ا غشاة ٚإلقي ٌٞاىذىزب.
• ا عزفبدح ٍِ ادل٘اسد اىجرشٝخ اىربثخ ادلز٘ةشح ثبظبة خ .

• رط٘ٝش ٗرذس ٌٞقجنخ اىْقو ٗا رابه ( اىطشن ٗاىغنخ احلذٝذ ) مبـب ننـِ اظبة ـخ
ٍِ اداة اىذٗس اىزَْ٘ ٛثب قي. ٌٞ
• صٝــبدح ٍغــبَٕخ ادلرــشٗسبد اىقٍ٘ٞــخ ثبظبة ــخ (ادلرــشٗسبد اىضساسٞــخ  -ادلْــبطق
اىاْبسٞخ – ا ّزبط احل٘ٞاّٗ ٜاىذاعْ ٜه ادلْبطق اىغٞبحٞخ) يف عـزة ادلضٝـذ ٍـِ
ا عزضَبساد ىزَْٞزٖب ٗاىز٘عع ةٖٞب .
• ا مزفبة اىزار ٚدلابدس اىطبقخ احلٝ٘ٞخ ٗادلزغذدح ٗراذٝش اىفبئض ٍْٖب .
• ٍضبسفخ اىقـذسح اىزاـذٝشٝخ ٍـِ ادلْزغـبد اىاـْبسٞخ ٗا عـزفبدح ٍـِ ادلقٍ٘ـبد
اىغٞبحٞخ .
إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -1قطبع اىضساسخ
التكلفة
اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقتراح المشروع

 إقامة مشروع حصر وتصنٌف األراضى بالقلٌوبٌة .

 1.1ملٌون جنٌه

--------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع تحسٌن األراضى بالقلٌوبٌة .

 80ملٌون جنٌه

--------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إنشاء وحدات رعاٌة بٌطرٌة .

 25ملٌون جنٌه

--------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامااة مشااروع تشااغٌل الطاقااات العاطلااة فااى مشااروعات الثااروة الحٌوانٌااة
والداجنة.

 80ملٌون جنٌه

 400فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إحالل وتجدٌد وتعمٌم الصرف العام والمغطى.

 200ملٌون جنٌه

--------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إحالل وتجدٌد مرافق الرى.

 50ملٌون جنٌه

--------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشارٌع حماٌة النهر والقناطر .

 50ملٌون جنٌه

--------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 0.10ملٌون جنٌه

 7000فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

 15000فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

المشروعات

 إقامااة منطقااة زراعااات عضااوٌة تصاادٌرٌة متكاملااة بااالظهٌر الصااحراوي
للمحافظة.
 اقاماااة مشاااروعات بمنطقاااة الخااادمات الزراعٌاااة المتكاملاااة (فااارز وتعبئاااة
وتغلٌف; وثالجات وتجفٌف ولوجٌستٌات وخدات زراعٌاة متنوعاة) بمركاز  100ملٌون جنٌه
كفر شكر.

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 احالل وتجدٌد شبكات الصرف المغطً فً مساحة  2.3الف فدان .

 10ملٌون جنٌه

--------

 احالل وتجدٌد كباري واعمال صناعٌة ومحطات رفع.

 6ملٌون جنٌه

--------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 5.7ملٌون جنٌه

--------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 4ملٌون جنٌه

--------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 توصٌل التٌار الكهربائً البار الري.
 اعادة تاهٌل وتوسٌع وتعمٌق المصارف العامة وانشااء االعماال الصاناعٌة
علٌها ( كباري -بداالت – سحارات وخالفه ).
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -2قطبع اىاْبسخ
المشروعات

التكلفة اإلستثمارٌة فرص العمل

مصدر إقتراح المشروع

 اقامة  20مصنعا ي لتعبئة وتجمٌع وتجمٌد الخضروات .

 300ملٌون جنٌه

 2000فرصة
عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  10مصانع إلنتاج أعالف الماشٌة والدواجن .

 150ملٌون جنٌه

 700فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  10مصانع للمالبس الجاهزة .

 100ملٌون جنٌه

 2000فرصة
عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  5مصانع للمنتجات الجلدٌة .

 50ملٌون جنٌه

 500فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  20مصنعا ي إلنتاج المنتجات الخشبٌة.

 350ملٌون جنٌه

 2000فرصة
عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  50مصنعا ي لتصنٌع المعدات واألدوات واألجهزة الكهربائٌة.

 1000ملٌون جنٌه

 5000فرصة
عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  10مصانع لتصنٌع المعادن والماكٌنات.

 750ملٌون جنٌه

 1500فرصة
عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  10مصانع للصناعات الكٌماوٌة .

 700ملٌون جنٌه

 1200فرصة
عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  15مصنعا ي للصناعات البالستٌكٌة .

 350ملٌون جنٌه

 1500فرصة
عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  20مصنعا ي للصناعات الهندسٌة والتجمٌعٌة .

 1000ملٌون جنٌه

 5000فرصة
عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مصنع إلنتاج السماد البازلتى .

 20ملٌون جنٌه

 100فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع النتاج حرارٌات البازلت .

 30ملٌون جنٌه

 100فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة  3مشروعات إلنتاج رمل البناء .

 80ملٌون جنٌه

 150فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 اقامة مشروع إلنتاج الطوب الرملى .

 30ملٌون جنٌه

 150فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 تجدٌد وحدات تكرٌر وتصنٌع البترول والغاز الطبٌعى بمسطرد .

 200ملٌون جنٌه

------------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مجمع لتحسٌن البنزٌن والسوالر بمسطرد .

 350ملٌون جنٌه

 200فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة وحدة لتكسٌر الهٌدروجٌن إلنتاج المازوت .

 600ملٌون جنٌه

 300فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -2قطبع اىاْبسخ
التكلفة
اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقتراح المشروع

 1.6ملٌون جنٌه

 50فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 3.3ملٌون جنٌه

 75فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 2.6ملٌون جنٌه

 30فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 3.4ملٌون جنٌه

 150فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 1.8ملٌون جنٌه

 10فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 0.25ملٌون جنٌه

 20فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 0.87ملٌون جنٌه

 8فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 اقامة منطقة للصناعات الصغٌرة والمتوسطة .

 20ملٌون جنٌه

 200فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

 اقامة منطقة لوجستٌة اقلٌمٌة لخدمات قطاع الصناعة والزراعاة علاً
مساحة  3000فدان.

 800ملٌون جنٌه

0 240فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

 اقامة مشروع تصنٌع وتجهٌز المنشات المعدنٌة .

 59ملٌون جنٌه

 1500فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

 اقامة مشروع إنتاج طلمبات مٌاه .

 29ملٌون جنٌه

 400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

 اقامة مجمع الصناعات التقنٌة .High tech park

 100ملٌون جنٌه

 100فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

 انشاء المدٌنة الصناعٌة الحرة الجدٌدة.

 100ملٌون جنٌه

 100فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

المشروعات
 إقامااة مشااروعات صااغٌرة ومتوسااطة لتصاانٌع الحنفٌااات والمحااابس
المتطورة .
 إقاماااة مشاااروعات صاااغٌرة ومتوساااطة إلنتااااج األواناااى المنزلٌاااة مااان
األلومنٌوم .
مساحات الزجاج للسٌارات.
 إقامة مشروعات صغٌرة ومتوسطة إلنتاج ّ
 إقامة مشروعات صاغٌرة ومتوساطة إلنتااج مواساٌر الصارف الصاحى
من الزهر.
 إقامة مشروعات صغٌرة ومتوسطة إلنتاج أدوات البالستٌ المنزلٌة
 إقامااااة مشااااروعات صااااغٌرة ومتوسااااطة إلنتاااااج الاااابالط األساااامنتى
والموزاٌكو .
 إقامة مشروعات صغٌرة ومتوسطة إلنتاج الكلٌم والسجاد الٌدوى .
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -3قطبع اىغٞبحخ
التكلفة اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقتراح المشروع

 تطوٌر منطقة القناطر الخٌرٌة على مساحة  500فدان .

 70ملٌون جنٌه

 200فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً -
2008

 إنشاء فندق بطاقة  250غرفة بالقناطر .

 60ملٌون جنٌه

 500فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً -
2008

 إنشاء متحف لمنطقة القناطر الخٌرٌة على مساحة  2000م. 2

 200ملٌون جنٌه

------------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة القلٌوبٌة  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً -
2008

المشروعات
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -4قطبع اىعَشاُ ٗاىجْٞخ ا عبعٞخ
التكلفة اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقتراح المشروع

----------

 100الف نسمه

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 800ملٌون جنٌه

 2400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

تكلفة و س بحوالً 35قرشا
على مدى العمر االفتراضً
للمحطة

 2400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 2400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 منطقة لوجستٌة اقلٌمٌة (طرح وبنٌة أساسٌة).

 200ملٌون جنٌه

 400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 منطقة استثمارٌة (طرح وبنٌة أساسٌة).

 200ملٌون جنٌه

 400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 سوق جملة متكامل (طرح وبنٌة أساسٌة).

 100ملٌون جنٌه

 200فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 مركز مال واعمال (مرحلة أولى) .

 200ملٌون جنٌه

 400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 طرٌق شبرا – بنها.

----------

----------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 تطوٌر محطات األوتوبٌس النهري القائمة .

----------

----------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 2ملٌار جنٌه

----------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 انشاء عدد  4مجمع للمواقف على أراضً أمال الدولة التً تم تخصٌصها بالفعل .

----------

----------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

 نفق السٌارات اسفل خط سك حدٌد حٌث ٌربط بٌن حى المنشٌة ومدٌنة بنها الجدٌدة.

 11ملٌون جنٌه

----------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

----------

----------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

----------

----------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة – 2013

المشروعات
 إنشاء تجمع عمرانً سكنً صدٌق للبٌئة علً مساحة  1000فدان .

 انشاء منطقة استثمارٌة )مركاز اساتثماري مساتدام -متعادد األنشاطة متقدماة المساتوى-
المنافس محلٌا وقومٌا بمساحة  3000فدان) بمدٌنة العبور الجدٌدة.
 تشغٌل محطات شمسٌة أعلى أسطح المبانً االدارٌة.
 تدعٌم شبكة التغ ٌة الكهربٌة بالمحافظة.

 انشاء طرٌق شبرا  -بنها .

 انشاااء شاابكات التوزٌااع  -شاابكات الااربط  -شاابكات المحمااول  -مكاتااب البرٌااد  -االتدٌااة
ال كٌة -شبكات التحكم المعلوماتً والبٌانات.
 مدفن صحً بمساحة  750فدان.
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -4قطبع اىعَشاُ ٗاىجْٞخ ا عبعٞخ
التكلفة
اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقتراح المشروع

 71ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 40ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 40ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 38ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال مد وتدعٌم شبكات الكهرباء ومعدات انارة بشبرا الخٌمة.

 1.5ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال مد وتدعٌم شبكات الكهرباء ومعدات انارة بمركز الخصوص.

 1.4ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال مد وتدعٌم شبكات الكهرباء ومعدات انارة بمركز القناطر الخٌرٌة.

 1.3ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال المشروعات المشتركة لماد وتادعٌم شابكات الكهربااء ومعادات إناارة
المحافظة .

 0.95ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 250ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 محطة مٌاه سرٌاقوس وخطوط التغ ٌة ( 90الف مٌ / 3وم).

 110ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 توسعات محطة مٌاه شبٌن القناطر  172/86الف مٌ/3وم.

 55ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 حلول عاجله لحل مشاكل المٌاه بالقلٌوبٌة ( محطات مدمجة وسطحٌة ).

 38ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال محطة مٌاه طوخ (  34الف مٌ / 3وم ) .

 35ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 820ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 569ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 500ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 160ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

المشروعات
 استكمال الجزء التانً من المرحلة  2لتنقٌة الجبل االصفر.
 اعمااال اعااادة تاهٌاال واضااافة توسااعات لمحطااة معالجااة صاارف صااحً قلٌااوب
وشرق القناطر.
 اسااتكمال شاابكات وخطااوط طاارد ومحطااات رفااع للقااري التابعااه لمحطااة صاارف
صحً الخانكة وابو زعبل.
 انشاء صرف صحً نقباس.

 البرنام القومً لالسكان االجتماعً.

 طرٌق شبرا  /بنها الحر.
 القطاااع الرابااع ماان الكاام  66.5حتااً طرٌااق بنهااا  /المنصااورة عنااد الكاام
.79.5
 القطاع الثالث من مصرف بلبٌس عند الكم  46حتً مصارف القلٌوبٌاة عناد
الكم . 66.5

 كوبري بنها.
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -5قطبع اخلذٍبد
التكلفة اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقتراح المشروع

 إنشاااء مشااروعات بمدٌنااة العلااوم والتكنولوجٌااا (معاهااد تكنولوجٌااة ،مراكااز ابحاااث
وتطوٌر ،أفرع شركات عالمٌة).

 500ملٌون جنٌة

 1500فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار لمحافظة القلٌوبٌة –
2013

 أستكمال منشأت جامعة بنها بارض العبور.

 57.8ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 احالل وتجدٌد مدارس التعلٌم االساسً.

 45.5ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 أنشاء وتجهٌز فصول تعلٌم اساسً.

 43.1ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 انشاء وتجهٌز فصول تجرٌبً متمٌز.

 37.6ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال مستشفً كفر شكر المركزي.

 84.2ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 77ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 تطوٌر مستشفً الخانكة .

 50.6ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال مستشفً بنها التعلٌمً .

 24.5ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال انشاء مبانً خدمات عامة بمدٌنة العبور.

 31.4ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال االمن الصناعً وحماٌة البٌئة بمعمل مسطرد.

 8.9ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال المشروعات المشتركة لالمن واالطفاء والمرور.

 6.9ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استكمال مشروعات تحسٌن البٌئة بمركز قلٌوب .

 6.2ملٌون جنٌة

----------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة القلٌوبٌة  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصالح اإلداري

المشروعات

 استكمال مستشفً قها المركزي.
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مطرااش مخطط س ماتىرملقوإ خاطحافية

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

8

43

مخرجات المخطط اإلستراتٌجً للمحافظة
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مخرجات المخطط اإلستراتٌجً للمحافظة
استراتيجية التنمية االقتصادية:
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مخرجات المخطط اإلستراتٌجً للمحافظة
استراتيجية التنمية العمرانية
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استراتيجية التنمية الزراعية

46

مخرجات المخطط اإلستراتٌجً للمحافظة
استراتيجية التنمية السياحية
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استراتيجية تنمية أنشطة التجارة واالعمال

47

مخط اخب ومخطقىرحاش خاطحافية
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48

متطلبات قطاعٌة
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متطلبات مكانٌة
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متطلبات مؤسسٌة وتشرٌعٌة

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

51

شك ار
52

