وزارة اﻻسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئة العامة للتخطيط العمراني

محافظة ال

قية

* تمهيد:

المـقــدمـة

فﻰ إطار تحقيق البرنامج اﻹنتخابي للس يد رئ يس الجمهوري ة وب رامج

الخ دمات والمراف ق اﻷساس ية ،م ع تن اول ك ل منه ا عرض يا ً م ن حي ث :قض ايا

الحكوم ة المص رية الت ي ته دف إل ي وض ع منظوم ة متكامل ة للتنمي ة

الحك م الحض ري وتط وير إدارة التنمي ة العمراني ة ،والبع د اﻻجتم اعي المعن ي

العمراني ة المس تدامة للمــ ـدن والقـــ ـري المصــري ـة ..فق د ق ـام

بمعالج ة الفق ر والبطال ة وقض ايا تمك ين الم رأة والمهمش ين ومح دودي ال دخل،

مجلـ ـس ال وزراء بتكــليـ ـف الهيئ ة العام ة للتخط يط العمران ي بتنفي ذ

إضافة إلﻰ القضايا البيئية.

المش روع الق ومي ﻹع داد المخطط ات اﻹس تراتيجية للم دن المص رية،

 -وتنقس م مراح ل إع داد اﻷعم ال والدراس ات الﻼزم ة إل ﻰ ث ﻼث مراح ل:اﻷول ﻰ

حيث قامت الهيئة بالتعاق د م ع المكات ب الهندس ية المتخصص ة ﻹع داد

منها هي إعداد المخطط اﻹستراتيجي العام للمدينة كوثيقة رسمية معتم دة )وفق ا ً

الدراس ات التخ ـطيطية الﻼزم ة  -والت ي تس تهدف تحس ين المس توى

لق انون البن اء الموح د رق م  ١١٩لس نة  ٢٠٠٨وﻻئحت ه التنفيذي ة( متض منا ً

المعيشي للسكان بهذه المدن من كافة النواحي العمرانية واﻹقتص ادية

دراس ة وتحلي ل القض ايا الس ابق اﻹش ارة إليه ا ،أم ا المرحل ة الثاني ة فه ي إع داد

واﻹجتماعيـة والبيئيــة.

المخطط ات التفص يلية لتنفي ذ المخط ط اﻹس تراتيجي الع ام ،والمرحل ة الثالث ة
تتناول آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.

* أهميـة المشروع:

* هيكل التقرير:

بناء علي م ا س بق ي أتي مش روع )إع داد المخط ط اﻹس تراتيجي الع ام

ويتض من ه ذا التقري ر إستعراض ا لملخ ص الدراس ات وص وﻻ إل ﻰ

لمدينة ديرب نجم ( والذي يعمل علي تحقيق التوازن ب ين المس طحات

المؤش رات والنت ائج الت ي تتناوله ا دراس ات المرحل ة اﻷول ي بص ورة

المتاحة للتنمية العمرانية بالمدينة والزي ادات الس كانية المتوقع ة حت ﻰ

م وجزة دون ال دخول ف ي التفاص يل ،وذل ك به دف إعط اء الق ارىء

ع ام  ،٢٠٢٧وت وفير إحتياج ات الس كان م ن اﻷراض ي الﻼزم ة حالي ا ً

صورة بانورامية متكاملة عن المشروع.

ومستقبﻼً لﻸنشطة اﻷقتصادية والخدمية واﻹسكان والمرافق ومعالج ة

 -ويتك ون ه ذا التقري ر م ن ع دة أقس ام أساس ية تب دا ب الملخص ال ذي

المش اكل العمراني ة الحالي ة ومنه ا :إنتش ار العش وائيات ،والفق ر

يتن اول الس مات الرئيس ية لعناص ر الدراس ة وبيان ات القطاع ات

الحضري ،وإدارة العمران ،وتدهور البيئة العمـرانيـة.

اﻷساسية ،وإمكانات ومحددات التنمي ة للمدين ة ،ث م القض ايا والف رص

* منهجيــة الـدراسـة ومـراحلها:

وصوﻻ إلﻰ الرؤية المستقبلية وأهدافها.

تعتم د المنهجي ة المتبع ة ﻹع داد ه ذا المش روع عل ي تطبي ق “م نهج
محلي ة ص نع الق رار التخطيط ي ” م ن خ ﻼل المش اركة المجتمعي ة
وض مان التمثي ل الع ريض لش ركاء التنمي ة بالمدين ة ف ي كاف ة مراح ل
العملية التخطيطية ،ب دءا ً م ن رص د وتحلي ل الموق ف الح الي ووص وﻻً
إل ﻰ اﻹتف اق عل ﻰ الرؤي ة المس تقبلية للمدين ة واﻷه داف
واﻹس تراتيجيات وأولوي ات المش روعات وبرامجه ا الزمني ة

 يل ي ذل ك ث ﻼث أقس ام ت وجز منظ ور المدين ة بالنس بة لقطاع ات:الم أوى والعش وائيات ،وتنمي ة اﻹقتص اد المحل ي ،والمراف ق والبني ة
اﻷساسية ...بحيث يتضمن ك ل منه ا تحلي ل الوض ع ال راهن وتأثيرات ه
عل ي القطاع ات العرض ية ،والخ روج بالتحلي ل الرب اعي ) SWOT
 (ANALYSISالذي يمثل مؤشرا أساسيا عند تحديد الرؤية المس تقبلية
للمدينة واﻹستراتيجيات والمخططات والمشروعات المحققة لها.
 -ف ي ض وء ماس بق ينته ي التقري ر بإس تعراض م وجز للمخطط ات

والتمويلية ،وأليات المتابعة والتنفيذ.
 وتتناول هذه الدراسات التعامل مع القطاعات اﻷساسية مث ل :قض اياالمأوى والعشوائيات واﻹسكان ،وتنمية اﻹقتصاد المحلي ،وتـــوفيـر

اﻹستراتيجية العامة للعمران والبنية اﻷساسية.
 -هذا ويوضح الفهرس التالي المكونات الرئيسية للتقرير.
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الخلفية

حي ث تبل غ مس احتها ١٢٫٥ف دان وأص غرها مس احة عزب ة رزق حي ث
تبلغ مساحتها  ١٫٥ف دان وعزب ة عنب ر حي ث تبل غ مس احتها ٢ف دان.

ويق ع مرك ز دي رب نج م ف ي ال ركن الش مالي الغرب ي لمحافظ ة الش رقية
ويبعد عن مركز ديرب نجم مسافة  ٢٠كم ،ويحد مركز دي رب نج م م ن

 ويق در ع دد الوح دات المطلوب ة نتيج ة الزي ادة الس كانية بح والى)٩١٤٥وح دة س كنية( وذل ك ص افى اﻹحتي اج م ن الوح دات بع د
اس تخدام الوح دات الس كنية الخالي ة أو المغلق ة والت ى يبل غ ع ددها
١٣٠٦وح دة س كنية )وذل ك بالمدين ة فق ط دون الع زب التابع ة له ا(
ﻻس تيعاب ح والى ٢٣٠١٧نس مة س نة اله دف ) ٢٠٢٧ع دد س كان
الكتلة الرئيسية للمدينة والمتناثرات( .

الش مال ) مرك ز الس نبﻼوين الت ابع لمحافظ ة الدقهلي ة ( ،ويح ده م ن

* اﻹسكان المتدهور:

الغرب مركز مي ت غم ر الت ابع لمحافظ ة الدقهلي ة ،ويح ده م ن الجن وب

 -تشغل المب اني المت دهورة داخ ل المدين ة مس احة  ٢٨,٥٧ف دان تمث ل

مرك ز دي رب نج م ،ويح ده م ن الش رق مرك ز اﻻبراهيمي ة ،وظ ل مرك ز

) %١٠٫٤١م ن إجم الي مس احة الكتل ة المبني ة( وه ى المب انى

ديرب نجم يتبع محافظة الدقهلية إل ي أن ص در ق انون رق م  ١٩١لس نة

المت دهورة المح دودة المتن اثرة بالمدين ة ،ومنه ا يق ع ف ى قل ب المدين ة

 ١٩٥٥بإلحاق مركز ديرب نجم إلي محافظة الشرقية.

القديم بالمدينة.

أهم اﻷنشطة اﻻقتصادية بمدينة ديرب نج م ه ى الزراع ة حي ث يتن وع

بيانات قطاع تنمية اﻹقتصاد المحلﻰ

اﻹنتاج الزراعي بالمدين ة م ا ب ين محاص يل ش توية ومحاص يل ص يفية
واﻻنت اج الحي واني .ه ذا باﻹض افة إل ى الص ناعات التحويلي ة وتج ارة
الجملة والتجزئة والصناعات الحرفية  ،والسلع الشخصية والمنزلية.

* الموارد البشرية :
يبلغ عدد السكان الحالﻰ للمدينة  ٥٥٦١٦نسمة س نة  ٢٠٠٨يمثل ون

بيانات قطاع المأوى والعشوائيات

* اﻹسـكان :
 إجم الﻰ ع دد الوح دات الس كنية ) ال ذي يش مل الكتل ة العمراني ةالحالية للمدينة =  ١٨٦٦٣وحدة سكنية .
 يوج د وح دات س كنية خالي ة أو مغلق ة تمث ل  %٧م ن إجم الي ع ددالوحدات المتاحة بالمدين ة بم ا يع ادل  ١٣٠٦وح دة س كنية كم ا يوج د
بالمدين ة مب انﻰ بحال ة جي دة يمك ن اﻹمت داد الرأس ﻰ به ا تبل غ نس بتها
نحو . %١٤٫١١
 تمثل نسبة اﻷراضﻰ الفض اء والجي وب الزراعي ة وم تخلﻼت ح والﻰ %١٧٫٧م ن إجم الﻰ مس احة الكتل ة العمراني ة للمدين ة أى مايع ادل
 ١٠٨٫٩٤فدان .

* اﻹسـكان الﻼرسمﻰ والمؤقت :

) (%١٥٫٢١م ن س كان المرك ز ويق در ع دد الس كان المس تهدف
للمدين ة بنح و  ٧٨٦٣٣نس مة )ع دد س كان الكتل ة الرئيس ية للمدين ة
وتوابعها(.
ع دد اﻷس ر الحالي ة ١٣٣٧٧أس رة )للمدين ة وتوابعه ا( وع دد اﻷس ر
المتوقع للمدين ة وتوابعه ا ع ام اله دف نح و  ١٩٣١٨أس رة ومتوس ط
حجم اﻷسرة عام الهدف  ٣٬٧٤فرد /أسرة .

* الموارد اﻹقتصادية :
 وهى تتمثل فى اﳌوارد اﻻقتصادية للمدينة وﳝكن إيجازها فيما يلى :•اﻷراضي الزراعيه القائمـه  -:تعـد الزراعـة هـي النشـاط الرئيسـي
للمدينة وقد بلغت اﳌساحة اﳌنزرعة باﳌدينة ١٥٠٠فدان ) عام ، (٢٠٠٦
ومعظمها أراضى ذات جودة عالية.
•قطاع اﳋدمات هو ثاني اكبر قطاع في اﳌدينة من حيث مساهمته في
اﻹنتاجية وتشغيل العمالة  .حيث يشكلون  %٢٣٫٩٦من جملة العمالة

 -يوجد بالمدينة ٤مناطق عشوائية أكبرها مس احة ه ي عزب ة الم ﻼح

ﳑا يشير إلي ان قطاع اﳋدمات هو القطاع اﻷساسي بجانب الزراعة كما

التﻰ تقــع غرب المدينة وعلﻰ امتــداد شـارع  ٢٣يوليو

أن العاملﲔ في قطاع الزراعة يعملون أيضا في قطاع اﳋـدمات وذلـك
للتغلب علي البطالة اﳌوسمية في قطاع الزراعة .
• بالنسبة لﻺنتاج اﳊيـواني يتـوفر باﳌدينـة  %١٣مـن جملـة الثـروة
اﳊيوانية باﶈافظة .
•تتميز الصناعة ﲟدينة ديرب ﳒم بكونهـا صـناعات حرفيـة خدميـة
ﳋدمة سكان اﳌدينة  ،وﻻ توجد في اﳌنطقة أي ثروة معدنية أو أي نشاط
تعديني .

- ١-

منظور مدينة ديرب نجم – الملخص التنفيذى

تقع محافظة الشرقية في اقليم قناة السويس الذي يمثل محافظات )
بورسعيـد ،اﻹسماعيليـة ،السويـس ،شمال سينـاء ،جنوب سينـاء،
الشرقيـة (.
يحد المحافظة من الشمال محافظتي دمياط وبورسعيد ومن الجنوب
محافظة القاهره بينما يحدها من الغرب محافظة الدقهلية ومن الشرق
محافظة اﻻسماعيلية ،وتبلغ مساحة محافظة الشرقية ١١٦٩٢٨٥
فدان.

وكذلك عزبة العمده حيث تبلغ مساحتها

 ٢٫٤فدان .

تابع بيانات قطاع تنمية اﻹقتصاد المحلﻰ
اﻻنشطة اﻻقتصادية ومدى مساهمتها في استيعاب العمالة :
توزيع العمالة علي اﻷنشطة المختلفة لعامي ١٩٩٦و  ٢٠٠٦لمدينة ديرب نجم

النشاط

منظور مدينة ديرب نجم – الملخص التنفيذى

زراعة وصيد
صناعة وتعدين
كهرباء ومياه وصرف
صحي
إنشاء
تجارة وفنادق
نقل وتخزين
التأمين
خدمات
اﻹدارة العامة والدفاع
التعليم
الصحة
غير معلوم
الجملة

العمالة ١٩٩٦
النسبة %
العدد
٢٩٫٩٦
٣٥٦٨
٥٫٧٨
٦٨٨

العمالة ٢٠٠٦
النسبة %
العدد
٢١٫٣٦
٢٩٥٧
٦٫٨١
٩٤٢

١٫٢٨
٣٫٢٠
٧٫٦٤
٣٫٥٩
٥٫٥١
١٫٢٦
١٩٫٧١
١٨٫٦٢
٢٫٨٠
٠٫٦٥
١٠٠٫٠٠

٢٫٤٥
٣٫٩٧
١٠٫٠٦
٤٫٨٥
١٫٥٢
٢٣٫٩٦
١٨٫٨٨
٢٢٫١٦
٣٫٣١
٠٫١٩
١٠٠٫٠٠

١٥٢
٣٨١
٩١٠
٤٢٨
٦٥٦
١٥٠
٢٣٤٧
٢٢١٨
٣٣٤
٧٧
١١٩٠٩

اﻻنشطة اﻻقتصادية ومدى مساهمتها في
الناتج المحلي :
يبلغ مساهمة المدينة في الناتج المحلي اﻻجمالي للجمهورية خﻼل
الفترة  ٢٠٠٦-١٩٩٦حوالي . %٠.٠٧٢
ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للمدينة من
٤٢٨٨.٢٨جنيه عام  ١٩٩٦إلﻰ ٥٨٢٤.٧جنيه عام ،٢٠٠٦
ورغم ذلك فإن متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي للمدينة أقل
من نظيره علﻰ مستوى الجمهورية والذي بلغ ٥٩٧٢.٧جنيه عام
٢٠٠٦

٣٣٩
٥٤٩
١٣٩٢
٦٧١
٢١١
٦١٦
٢٦١٣
٣٠٦٨
٤٥٨
٢٦
١٣٨٤٢

حجم البطاله
معدل البطالة بمدينة ديرب نجم خﻼل عام ٢٠٠٦
مقارنة بعام ١٩٩٦
١٩٩٦
البيان
%
العدد
%٦٫٦
٩٠٣
المتعطلين الذكور
%٦٫٧
٩٠٨
المتعطلين اﻻناث
١٣٦٦٢
قوة العمل
معدل البطالة

١٣٫٣

٢٠٠٦
%
العدد
٩٫٩١ ١٦٢٠
٥٫٥٨
٩١٢
١٦٣٤٥
١٥٫٩٠

نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بمدينة ديرب نجم
القوة :

نقاط الضعف :

مكامن الفرص :

تتمثل نقاط القوة فﻰ مدينة ديرب نجم –
محافظة الشرقيةفيما يلﻰ -:

عدم وجود استراتيجية للتنمية اﻻقتصادية
المحلية .
عدم اسهام الجمعيات اﻻهلية في
مشروعات تنمية اﻻقتصاد المحلي
اللوائح قديمة مع صعوبة التراخيص
عدم توافر الكوادر الخطط والبرامج
واﻹمكانات الداعمة للتدريب.
صعوبات التسويق .

يوجد مناطق عشوائية مﻼصقة للمدينة
يمكن استغﻼلها في انشطة اجتماعية
ورياضية
قرب المدينة من عدة مناطق صناعية
كبرى
وجود مناطق سياحية في مدن الجوار
يوجد طرق دائرية حول المدينة يمكن
ربطها بالطرق اﻻقليمية

 .١قوى عاملةمن الشباب يمكن اعادة
تاهيله وتدريبه لتلبية احتياجات سوق
العمل.
 .٢المداينة بها ارض زراعية ذات انتاجية
عالية
. ٣المدينة مدرجة ضمن بروتوكول
الكويز

التهديدات
والمخاطر :
عدم توزيع
مخصصات اﻻستثمار
للمحافطة بالتساوي
علﻰ المدن التابعة
انخفاض موارد
اﻻدارة المحلية

* الخدمات الحالية:
حيث يوجد بالمدينة:

التعل يم اﻹبتدائ ـﻰ)١٦مدرس ة بكثاف ة  ٤٠٫٨تلمي ذ/فص ل( ،اﻹعـ ـدادى

م/٣يوم .،وحيث أن ع دد س كان مدين ة دي رب نج م حالي ا ) (٢٠٠٨يبل غ ح والي ٥٥٦١٦

) ١٢مدارس بكثافة ٣٩٫٤٧تلميذ /فصل( ،الثانوى )٤م دارس بكثاف ة

نسمة ،فان معدل نصيب الفرد من المياه المنتجة للمدينة يبل غ ح والي  ١٧٤ل /ف رد/ي وم.

 ٣٥تلميذ/فصل(.

ويقدر معدل اﻻستهﻼك الفعلي لمياه الشرب بحوالي  ١٣٩ل/فرد/يوم.

التعل يم الفن ي الحك ومﻰ )١مدرس ة ث انوى ص ناعﻰ بكثاف ة ٣٨

يتم توزيع مياه الشرب بجميع مناطق ديرب نجم القائمة من خﻼل شبكة مواس ير تت راوح

تلمي ذ/فص ل ( ،الث انوى التج ارى )٢مدرس ة بكثاف ة  ٤١تلمي ذ/فص ل

أقطارها مابين  ١٠٠مم ) ٤بوصة( ٢٥٠ ،مم ) ١٠بوصة( باجمالي أطوال تقدر بح والي

باﻹض افة إل ﻰ مدرس ة واح دة ث انوى تج ارى  ٥س نوات بكثاف ة ٣٦

 ٩٢كم .وشبكة المياه مصنوعة من البﻼستيك ويوجد بالشبكة خط مواس ير حدي د مجلف ن

تلميذ/فصل( ،الثانوى الزراعﻰ )مدرسة واحدة بكثافة  ٤١تلمي ذ/فص ل

يمر بشارع  ٢٣يوليو قطر ٢٥٠مم بطول  ٦٠٠متر.

باﻹضافة إلﻰ  ٨فصول ثانوى زراعﻰ مهنﻰ بكثافة  ٣٦تلميذ/فصل(.

الخدمات الصحية:
يوجد بالمدينة مستشفﻰ مركزى -صحة مرأة  -وح دة ريفي ة  -مكات ب

* الصرف الصحي:
ي تم خدم ة كام ل مدين ة دي رب نج م بمش روع متكام ل للص رف الص حي مك ون م ن ش بكات
انحدار وعدد  ٤محطات رفع منها محطة واحدة رئيسية باﻻضافة الي عدد  ٣محطات رفع

صحة  -وحدة تنظيم أسرة  -وحدة مكافحة البلهارسيا  -نقط ة أس عااف

فرعية.ومحطة المعالجة.

 -رعاي ة أموم ة وطفول ة  -مستش فﻰ جراح ة الي وم الواح د ،ولق د بل غ

محط ة رف ع ) (١الطاق ة التص ميمية ح والﻰ  ٣٠٢٤م/٣ي وم  ،محط ة رف ع ) (٢الطاق ة

عدد اﻷسرة بالمدينة  ١٨٠سرير وبلغ مع دل الخدم ة  ٣٫٢س رير/أل ف

التصميمية حوالﻰ  ١٣٦٥٠م/٣يوم  ،محطة رفع ) (٣الطاق ة التص ميمية ح والﻰ ٣٠٢٤

نس مة وه ذا المع دل ه و المع دل المسته ـدف م ن قب ـل وزارة الص حة

م/٣يوم  ،محطة الرفع الرئيسية ) (٤الطاقة التصميمية حوالﻰ  ٢٤١٩٢م/٣يوم.

) ٣سرير/ألف نسمة(.

شبكات اﻻنحدار تغطي المناطق القائمة حاليا بالمدين ة وه ي بأقط ار تت راوح م ابين قط ر٧
بوصة وقطر  ٣٦بوصه من الفخار المزجج.
محط ة المعالج ة تق ع بنط اق عزب ة "ليب و” وعل ي مس احة ٥ف دان .وتق در طاق ة محط ة

خدمات الشئون اﻻجتماعية والدينية واﻷمنية والبريدي ة واﻹداري ة
والثقافية والرياضية:

المعالجة التصميمية الحالي ة بح والي  ١٠٠٠٠م/٣ي وم ،يمك ن زيادته ا ال ي  ٢٠٠٠٠م/٣

يوج د بالمدين ة ٢وح دة اجتماعي ة ،و ٣١١مس جد وكنيس تين ،و١قس م

يوم عند تنفيذ توسعات المرحلة الثانية

ش رطة ١ ،نقط ة إطف اء ،باﻹض افة إل ﻰ  ٩مكات ب تم وين و ٦جمعي ات

اجمالي التصرفات الناتجة من المدين ة تبل غ ح والي  ٦٦٠٠م/٣ي وم )تقريب ا( غي ر ش املة

اس تهﻼكية ،هيئ ات حكومي ة  ،واﻹدارة التعليمي ة ،وإدارة التض امن
اﻻجتم اعي ،ادارة الص حة وادارة اﻻس كان باﻻض افة إل ﻰ ع دد م ن

مياه الرشح وتصرفات مياه المطر ان وجدت.

* المخلفات الصلبة:

البن وك ،ومكتب ة طف ل  ،ومكتب ة عام ة ،و١ن ادي رياض ي ،و٣مرك ز

يتم تجميع المخلفات الصلبة الناتجة م ن اﻻس تخدامات المختلف ة بمدين ة دي رب نج م ع ن

شباب.

طريق ادارة النظاف ة بالوح دة المحلي ة وم ن خ ﻼل المع دات المتاح ة بالحمل ة الميكانيكي ة
بمجلس المدينة.

بيانات قطاع البنية اﻷساسية :

* الطرق :
-

يتوافر بالمدينة عدد  ٤مواقف نقل جماعي ) موقف الزقازيق
– موقف القاهرة – موقف اﻻبراهيمية – موقف ميت غمر .
يتوافر بالمدينة عدد من الطرق اﻻقليمية)طريق الزقازيق –
ديرب نجم – السنبﻼوين – المنصورة -طريق ديرب نجم – ميت
غمر ) شارع  ٢٣يوليو ( .
كما توجد وصﻼت اقليمية ثانوية )وصلة إقليمية ديرب نجم –
كفر الحاج حسن  -وصلة إقليمية ديرب نجم – ههيا -
اﻻيراهيمية ) شارع الملك فيصل (.

* مياه الشرب :
 المياه الجوفية هي المصدر الوحيد لتلبية متطلبات مدينة ديرب نجمباحتياجاتها من مياه الشرب .يتم تغذية المدينة حاليا من خﻼل عدد ٥
محطات جوفية )المحطة الرئيسية بمدينة ديرب نجم  -محطة مياه السوق-
محطة ديرب نجم البلد  -محطة الساحة ). ((٢) ،(١
تم حديثا تنفيذ خط ناقل للمياه قطر  ٨٠٠مم من محطة مياه ههياالمرشحة حتي وسط مدينة ديرب نجم لدعم عملية التغذية بالمياه بالمدينة
من محطة مياه ههيا المرشحة .
ﻻ يتوافر بالمدينة حاليا اية خزانات أرضية لمياه الشرب .ومن المقررتنفيذ خزان أرضي بمحطة مياه السوق بسعة تخزينية  ١٠٠٠م ٣ضمن
أعمال دعم تغذية مدينة ديرب نجم بالمياه المرشحة من محطة مياه ههيا.
يوجد بمدينة ديرب نجم عدد  ٣خزانات عالية لمياه الشرب وهي :خزانالمحطة الرئيسية بسعة  ٢٠٠م ،٣خزان محطة السوق بسعة  ٥٠٠م،٣

ي تم تجمي ع القمام ة بواس طة الس يارات الق ﻼب وع ددها س بعة س يارات ،والج رارات
بمقطورها وع ددها ثماني ة ج رارات ،وي تم نق ل القمام ة المجمع ة إل ﻰ المحط ة الوس يطة
خارج المدينة بنطاق عزبة ليبو علي بعد  ٣كم من المدينة.
تقدر كمية المخلفات الصلبة البلدية المتوال دة حالي ا م ن مدين ة دي رب نج م تق در بح والي
 ٣٨طن/اليوم تقريبا وبمعدل  ٠٫٦٨كجم/الفرد/اليوم تقريبا.
ي تم ال تخلص م ن القمام ة الناتج ة م ن المدين ة خ ﻼل مقل ب الص الحية المق ام بمواق ع
المحاجر المنتهية وكذلك المدفن الصحي بالخطارة.

* الكهرباء والطاقة:
متوسط استهﻼك الفرد من الطاقة الكهربية سنويا ً يصل الﻰ ح والي  ٨٤٦٫٤ك.وات
س /سنوي وهذا المعدل كبير بالنسبة للمركز

* اﻻتصاﻻت:
يتم خدمة مدينة ديرب نج م بم ا تحتاج ه م ن الخط وط التليفوني ة بع دد  ١س نترال آل ي
بسعة ١٨٠٠٠خط

اﻹمكانيات الحالية لمدينة ديرب نجم :

* قطاع المأوى والعشوائيات:
وتتمثل فﻰ  :توافر أراضﻰ فضاء بالمدينة تصل مس احتها إل ﻰ  ٣١٫٨٦ف دان يمك ن
اس تغﻼلها ف ﻰ اﻹمت داد العمران ﻰ  ،إض افة إل ﻰ ارتف اع نس بة المب انﻰ الس ليمة إل ﻰ
ح والﻰ  %١٤٫١١م ع إمكاني ة التكثي ف الرأس ي للمب اني الس كنية قليل ة اﻻرتف اع

منظور مدينة ديرب نجم – الملخص التنفيذى

الخدمات التعليمية:

يقدر نصيب المدينة من كميات المياه المنتجة من محطات المياه الجوفية بح والي ٩٦٥٠

* قطاع اﻻقتصاد المحلي:

ع دم اس هام الجمعي ات اﻻهلي ة ف ي مش روعات تنمي ة اﻻقتص اد المحل ي ،
اللوائح قديمة مع صعوبة التراخيص  ،صعوباتالتسويق

الموارد البشرية :وتتمثل فﻰ :ارتف اع نس بة الس كان ف ﻰ فئ ات العم ر

* قطاع البنية اﻷساسية:

إمكاني ة النم و الس ريع للمدين ة ،وك ذلك ارتف اع نس ب الحاص لين عل ﻰ

وم ن ب ين ه ذه المح ددات :ع دم ت وافر ح رم ك اف لمحط ات المي اه

مؤهﻼت عليا ومتوسطة وفوق متوسطة.

الجوفية يؤدي الي احتمالية تلوث المياه  ،عدم ت وافر خزان ات أرض ية

الصغيرة ) (١٥-٠سنة إلﻰ ) %٣٧٫٩عام  (١٩٩٦وهو ما يدل عل ﻰ

لمياه الشرب ،محطة الرفع الرئيسية بطاقة غير كافية لتلبي ة متطلب ات

منظور مدينة ديرب نجم – الملخص التنفيذى

الم وارد اﻻقتص ادية :ومنه ا :ت وافر أراض ﻰ فض اء س وف تس تغل

المدين ة المس تقبلية  ،وللمخلف ات الص لبة هن اك إحج ام ع ن العم ل

لتوطين الخدمات المقترحة ،عﻼوة علﻰ وجود أراضﻰ زراعي ة )يوج د

بمش روعات النظاف ة ﻻنخف اض اﻷج ور ونظ رة المجتم ع الس لبية ،

بديرب نجم نح و  ١٥٠٠ف دان( الت ﻰ تس اعد عل ﻰ زي ادة ف رص تنمي ة

ضيق الشوارع وعدم انتظامها يعيق أعم ال تجمي ع القمام ة  ،ﻻ توج د

اﻻقتصاد المحلﻰ ،وأيض ا وج ود ث روة حيواني ة كبي رة حي ث يوج د به ا

مناطق صالحة بيئيا لمشروعات التخلص من المخلفات الصلبة بنط اق

حوالي  ١٢٤٣٨آ رأس ماشية.

مركز ديرب نجم  ،البع د النس بي لموق ع ال تخلص النه ائي م ن القمام ة

* قطاع البنيـة اﻷساسيـة:
ومن أهم اﻹمكانات المتاحة فﻰ هذا القطاع :

يزيد من تكاليف نقل القمامة.

القضايا والفرص :

 -اتساع بعض الطرق الرئيسية بدرجة تيسر عملية اﻻنتقال مثل

أوﻻ:قطاع اﻹسكان والمأوى والعشوائيات:

)شارع النصر – شارع  ٢٣يوليو(.

 -أهـــم القضايا :النمو العمرانى على اﻷراضـى الزراعيـة وانتشـار

 -وجود العديد من المعدات الجديدة التي تستخدم في جمع ونقل

اﳌناطق العشوائية ،واستيعاب الزيادة السكانية حتى . ٢٠٢٧

القمامة

 -الفرص  :وضع مخطط استراتيجي عام وتفصيلى للمدينـة يـنظم

 -مشاركة اﻷهالي بمشروعات النظافة عن طريق رسوم شهرية

عمليات التنمية العمرانية.

نظير الخدمة
 ﻻ توجد مناطق محرومة من خدمات التغذية بمياه الشرب حيث أنجميع المناطق القائمة حاليا بمدينة ديرب نجم يتم خدمتها بمياه
الشرب من خﻼل شبكة توزيع المياه بالمدينة.
 يتم خدمة مدينة ديرب نجم بمشروع متكامل للصرف الصحي حديثاﻻنشاء يغطي كامل المناطق القائمة بالمدينة
 تحتوى مدينة ديرب نجم علﻰ سنترال رئيسي وهو سنترال آليبسعة ١٨٠٠٠خط وسعته القصوى  ٣٠,٠٠٠خط .

ثانيا  :اﻻقتصاد المحلﻰ:
 أهـ ـم القض ايا :الفق ر والبطال ة ،ع دم ت وافر التموي ل ال ﻼزم للتنمي ةاﻻقتص ادية ،ع دم الق درة عل ﻰ تق ديم ق روض لمس اعدة ش باب
الخريجين،ع دم وج ود مراك ز ت دريب لرف ع الق درات ،قل ة اﻻهتم ام
بالجانب التسويقي للمنتجات .
 الفرص  :يوجد مناطق عش وائية مﻼص قة للمدين ة يمك ن اس تغﻼلهاف ي انش طة اجتماعي ة ورياض ية  ،يوج د ط رق دائري ة ح ول المدين ة
يمكن ربطها بالطرق اﻻقليمية

المحددات الحالية لمدينة ديرب نجم :

ثالثا  :قطاع البنية اﻷساسية:
اهم القضايا  :معظم الشبكة عبارة ع ن ط رق ترابي ة و الط رق الداخلي ة

* قطاع المأوى والعشوائيات:

ذات عروض ضيقة والطرق المرصوفة تحتاج إلﻰ إعادة الرصف.

وتتمث ل ف ﻰ :قل ة ال دعم الحك ومي ﻹس كان الفق راء ومح دودي ال دخل،

الفرص  :فرص تمهيد الطرق الداخلية ورصفها

وع دم س يطرة اﻷجه زة الحكومي ة عل ﻰ أس عار اﻷراض ي ﻷن أغلبه ا

أهـــم القضايا :القض ايا الرئيس ية لنظ ام التغذي ة بالمي اه الحالي ة تهدي د

ملكي ة خاص ة ،وع دم وج ود خط ة م ن قب ل اﻹدارة المحلي ة بتحدي د

لنوعية وصﻼحية مياه الشرب  ،ضعف متطلبات الطوارئ

اﻷلويات فﻰ المناطق العشوائية وكذلك نقص فﻰ بعض المراف ق وع دم

تم تنفيذ خط مياه ناقل لدعم عملي ة التغذي ة بالمي اه م ن خ ﻼل محط ة مي اه

كفاءتها خاصة الصرف الصحي.

ههيا المرشحة ،

* قطاع اﻹقتصاد المحلﻰ:

الفرص  .يوجد كيان مؤسسي ﻹدارة منظومة اﻹم داد بمي اه الش رب عل ي

وأهم محددات هــذا القطـاع تتمثل فﻰ  :فرص العمل المتاحة محدودة
لضعف الموارد المالية وعدم وجود خطة عمل لتنمية اﻻقتصاد
المحلﻰ والقضاء علﻰ البطالة ،انخفاض موارد اﻻدارة المحلية ،عدم
توزيع مخصصات اﻻستثمار للمحافطة بالتساوي علﻰ المدن التابعة.

مستوي المحافظة يدعم الﻼمركزية
وللصرف الصحي عدم كفاية طاقة محطة الرف ع الرئيس ية يه دد بح دوث
طف ح بمنطق ة المحط ة وم ا يمثل ه م ن تهدي د مباش ر للبيئ ة المحيط ة
وخطورة محققة علي الصحة العامة.
وللمخلفات الصلبة عدم توافر اﻷراضي الصالحة بيئيا ﻷعمال التخلص
من المخلفات الصلبة بمركز ديرب نجم
بعد موقع التخلص النهائي من القمامة يزيد من تكاليف أعمال نقل
المخلفات الصلبة كما يوجد قصور في بعض قطاعات البنية اﻻساسية
السالف ذكرها

رابعا :قطاع الحكم الحضرى:

 -الفرص  :توفير اﻹطار التشريعى الذى يزيد من فرص التمكﲔ للمرأة،

 -أهــم القضــايا :ضــوابط العمــران ،مصــادر الــدخل اﶈلــى ،ﲤويــل

تشجيع مشاركة اﳌرأة فى كافة مؤسسات ومنظمات اتمع اﳌـدني،

اﳌشروعات.

تركيز برامج محو أمية اﻹناث ،التوسع فى تدريب اﻹناث لتأهيلهن لسوق

 -الفــرص  :تح ديث الخ رائط المس احية وت وفير قواع د بيان ات حديث ة

العمل ورفع كفائتهن.

لتفعي ل دور اﻹدارة العمراني ة عن د اتخ اذ الق رار ،كم ا توج د ف رص
لتنمي ة مص ادر ال دخل المحل ﻰ بالمدين ة ،المش اركة المجتمعي ة م ن

سادسا قطاع البيئة:

الم واطنين لتحدي د أولوي ات المش روعات التنموي ة ورغب ة اﻻدارة
الخاص.

الصحﻰ وتلوث المياه الناتج من كثرة انفج ارات مواس ير مي اه الش رب

خامسا قطاع البعد اﻹجتماعﻰ
والفقر والمرأة والمهمشين:

و دخ ول الط ين فيه ا.ع دم ت وافر الم وارد المالي ة والبش رية ﻻدارة
الجهود الﻼزمة ﻹدارة البيئة.
 الفرص  :المخلفات الصلبه وجود محطة وسيطة خارج نطاقالمدينة مما يساهم في رفع كفاءة أعمال تجميع القمامة ووجود
المدفن الصحي بالخطارة وللصرف الصحي وجود شركة مؤسسية
ﻻدارة المرفق علي مستوي المحافظة .كما يوجد كيان مؤسسي
ﻹدارة منظومة اﻹمداد بمياه الشرب علي مستوي المحافظة
يدعمالﻼمركزية .

 أه م القض ايا :الفق ر ،واس تمرار ت دهور اﻷوض اع المعيش ية لﻸس رالفقيرة ،اﻷمية والتسرب من التعليم ،تهميش المرأة.

الرؤية واﻷهداف :
* مفهوم الرؤية وخصائصها:

* اﻷهداف :

الرؤي ة ه ي ص ورة لوض ع المدين ة المس تهدف ف ﻰ المس تقبل )ع ام

ظروف المأوى والعشوائيات:

الهدف( ويجب أن تتسم الرؤية بالمرونة إضافة إلﻰ كونها واض حة ،
طموحة ،مختصرة،وممكنة.

تحقيق اﻹدارة الجيدة لﻸراضﻰ برفع كفاءة اﻹدارة الحالية وت دعيمها
بقاعدة بيانات محدث ة  .و الح د م ن التع دي عل ﻰ اﻷراض ﻰ الزراعي ة
وتط وير الش كل الع ام للمدين ة ومعالج ة مش اكل المن اطق العش وائية

* ملخص الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

وتوفير مسكن مناسب لكافة فئات المجتم ع وخف ض مع دﻻت الت زاحم
ووضع رؤية متكاملة للنمو العمرانﻰ المستقبلﻰ للمدينة.

مدينة نموذجيــة )متوافقه -متكامله( كمركز
للخدمات اﻻقليمية واﻻنتاجية مع الجوار "

اﻻقتصاد المحلﻰ:

وتتواف ق تل ك الرؤي ة م ع م ا تمتلك ه مدين ة دي رب نج م م ن إمكاني ات
تؤهلها أن تكون مركز "مدينة نموذجيــة )متوافقه -متكامله( كمرك ز
للخ دمات اﻻقليمي ة واﻻنتاجي ة م ع الج وار وتمث ل المركزي ة العالي ة
للخدمات اﻻقليمي ة للتنمي ة اﻻقتص ادية للمدين ة .وبن اء عل ي دراس ة
الهيكل القطاعي للمدينة يتبين أن هناك عدة أنشطة رئيس ية بالمدين ة
يمكن أن تمثل مدخﻼً هاما ً لعملية التنمية اﻻقتصادية بها :
تتمث ل اﻷنش طة اﻻقتص ادية الرائ دة بص فة عام ة ف ي تل ك اﻷنش طة
التي يرتفع فيه ا مع دل النم و م ن ناحي ة  ،وتس اهم بنس بة كبي رة ف ي
الناتج من ناحية أخري  ،وتستوعب عدد كبير من العمالة م ن ناحي ة
ثالثة .باﻹضافة إلي ان زيادة انتاجها يحث النم و ف ي قطاع ات اخ ري
)علي أساس عﻼقات التشابك مدخﻼت  /ومخرجات(
وبن اء عل ي دراس ة الهيك ل القط اعي للمدين ة يتب ين أن هن اك ع دة
أنش طة رئيس ية بالمدين ة يمك ن أن تمث ل م دخﻼ هام ا لعملي ة للتنمي ة
اﻻقتصادية بها .

ترتكز الدفعة القوية لتنمية مدينة ديرب نج م عل ﻰ اﻻ رتق اء بالقيم ة
المض افة ف ﻰ قط اع الزراع ة وذل ك م ن خ ﻼل التص نيع الزراع ﻰ،
بحي ث م ا ان يتهي أ القط اع الص ناعي الرائ د للنم و حت ي تمت د أث اره
اﻹنمائية م ن خ ﻼل خل ق الطل ب عل ي مخرج ات القطاع ات اﻹنتاجي ة
اﻻخري فيما يحدث في النهاية زيادة ف ي الطل ب يترت ب عليه ا زي ادة
العرض لتحقيق الدفعة القوية.

الخدمات والبنية اﻷساسية:
ت وفير الخ دمات المجتمعي ة والمراف ق الﻼزم ة لس كان المدين ة حالي ا
ومس تقبﻼ وف ق المع دﻻت والمع ايير العلمي ة وتوص يل المراف ق

للمناطق الحديثة واﶈرومة.
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منظور مدينة ديرب نجم – الملخص التنفيذى

المحلية فﻰ الش راكة والتع اون م ع المنظم ات غي ر الحكومي ة والقط اع

 -أهـم القضايا :تلوث الهواء ،المخلفات الص لبة ،الضوض اء ،الص رف

الموقع والعﻼقات المكانية
اقليم
قناة السويس

*موقع محافظة الشرقية
من إقليم قناة السويس
ه ﻰ إح دى المحافظ ات المكون ة ﻹقل يم قن اة الس ويس ال ذي يمث ل

محافظة الشرقية

محافظ ات ) بورسعي ـد ،اﻹسماعيلي ـة ،السوي ـس ،ش مال سين ـاء،
جن وب سين ـاء ،الشرقي ـة ( .يح د المحافظ ة م ن الش مال مح افظتي

الموقع الجغرافي لﻺقليم قناة
السويس بالنسبة لباقي الجمهورية

دمي اط وبورس عيد وم ن الجن وب محافظ ة الق اهره بينم ا يح دها م ن
الغ رب محافظ ة الدقهلي ة وم ن الش رق محافظ ة اﻻس ماعيلية ،وتبل غ
مساحة محافظة الشرقية  ١١٦٩٢٨٥فدان.

موقع محافظة الشرقية من إقليم قناة السويس

منظور مدينة ديرب نجم  -الخلفية

* موقع مركز ديرب نجم
من محافظة الشرقية

موقع مركز
ديرب نجم
من
محافظةالشرقية

يقع مركز دي رب نج م ف ي ال ركن الش مالي الغرب ي لمحافظ ة الش رقية
ويبعد ع ن مرك ز دي رب نج م مس افة  ٢٠ك م ،ويح د مرك ز دي رب نج م
من الشمال ) مركز السنبﻼوين التابع لمحافظة الدقهلية ( ،ويحده م ن
الغرب مركز ميت غمر الت ابع لمحافظ ة الدقهلي ة ،ويح ده م ن الجن وب
مركز ديرب نج م ،ويح ده م ن الش رق مرك ز اﻻبراهيمي ة ،وظ ل مرك ز
ديرب نجم يتبع محافظة الدقهلية إلي أن صدر قانون رق م  ١٩١لس نة
 ١٩٥٥بإلحاق مركز ديرب نجم إلي محافظة الشرقية.

* موقع مدينة ديرب نجم بالنسبة لمركز ديرب نجم
وتعد مدينة ديرب نجم هي العاصمه اﻹداريه لمركز دي رب نج م ،وه ي
التقسيم اﻻدارى
لمركز ديرب نجم

مدينة ذات طبيع ة خاص ة ف ي تكوينه ا العمران ي ،وتق ع المدين ة وس ط
مركز ديرب نجم تقريبا ويح دها م ن الش مال الوح دات المحلي ه التالي ه
 ):العصايد -صافور( ،ويح دها م ن الش رق الوح ده المحلي ه العص ايد،
ويح دها م ن الغ رب الوح دة المحلي ة قرم وط ص هبره ،ويح دها م ن

ويبلغ حجم سكان المدينة عام  ٢٠٠٨حوالي  ٥٥٦١٦نس مه ويبل غ

الجنوب الوحدة المحلية صفط زريق،

معدل النمو المدينه  ٢٠٠٨-١٩٩٦حوالي  ، %٢,٠٧ويبل غ متوس ط
حجم اﻷسرة  ٤,١٦نسمه ،ويبلغ معدل التزاحم  ١,١شخص/غرفه .

محاور الربط واﻹتصال لمدينة ديرب نجم
تعد ترتبط مدينة ديرب نجم بمدن اﻹقليم م ن خ ﻼل الطري ق اﻹقليم ي
مصر /إسماعيلية والذي يربط أغلب مدن محافظه الشرقيه.
الطريق اﻻقليمي الذي يربط بين مدينة المنصورة )محافظة الدقهلي ة(
ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية( يمر بوس ط المدين ة ،وه و يعم ل
علﻰ ربط المدين ة بالم دن المج اورة له ا ف ﻰ الش مال والجن وب أي ً
ض ا،
( .و يعتب ر ه ذا الطري ق الوص لة الش مالية لل ربط ب ين مح افظتي
الشرقية و الدقهلية و الواصل أيضا بين عاصمتي هاتين المح افظتين
 ،ويشير ما سبق إلﻰ أن المدينة من المدن الحيوية المرتبطة بالعدي د
م ن ط رق النق ل ب القرى والم دن المج اورة له ا ،مم ا يس هل الوص ول
اليها  .وهذه الطرق هي :
 طريق ديرب نجم – المنصورة :يعتبر هذا الطريق الوصلة الش ماليةللربط بين محافظتي الشرقية و الدقهلية .

 طريق ديرب نجم – ميت غمر :و هو عبارة عن طري ق اقليم ﻰ يمت دمن غرب مركز ديرب نجم و كذلك غرب الحيز العمراني للمدينة.
 طري ق دي رب نج م – اﻻبراهمي ة :و ه و عب ارة ع ن وص لة إقليمي ةثانوي ة تمت د م ن ش رق مرك ز و مدين ة دي رب نج م و تس ير جن وب
مص رف بح ر ص فط  ،و ت ربط ه ذه الوص لة ب ين مرك زي و م دينتي
ديرب نجم و اﻻبراهمية مارة بعدد من القرى.
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الحكامة الحضرية

اﻹقتصاد اﻹقليمﻰ

*القاعدة اﻹقتصادية لﻺقليم )اﻷنشطة الرائدة(:
وه ﻰ اﻷنش طة اﻹقتص ادية الت ﻰ يتع دى نط اق تأثيره ا ح دود المدين ة،
مما يؤدى إلﻰ خلق فرص عمل ف ﻰ قطاع ات اقتص ادية أخ رى ،وتض م
أنشطة )الزراعة  ،اﻻنتاج الحيوانﻰ  ،الص ناعات الص غيرة والمتناهي ة

* القوانين المنظمة للعمران:
ق انون البن اء رق م  ١١٩لس نة  ،٢٠٠٨وق انون رق م )(١١٦لس نة
 ١٩٨٣بتعديل قانون الزراعة لتجريم البناء علﻰ اﻷراضﻰ الزراعية.

* الموارد الطبيعية:

 -مـــن اﻷجه زة الحكومي ة  :ممثل ة ف ﻰ اﻹدارة المحلي ة بالمحافظ ة

يت وافر بالمحافظ ة العدي د م ن الم وارد الطبيعي ة المنتش رة ف ﻰ جمي ع

والمدين ة ،الم ديريات القطاعي ة )ص حة  -تعل يم – إس كان  (....إدارات

أرجاء المحافظة أهمها اﻷراضﻰ الزراعية.

المرافق والخدمات.
 الشركاء من الجهات الغير حكومية علﻰ المستوى المحل ﻰ المنتخ بوممثل ﻰ الجمعي ات اﻷهلي ة والمنظم ات غي ر الحكومي ة ،والمؤسس ات

* المناطق الصناعية:
ﻻتوجد منطقة صناعية بالمدينة ولك ن اق رب من اطق ص ناعية له ا ه ي
مدينة العاشر من رمضان .

الدولي ة العامل ة بالمدين ة والمحافظ ة ،جمعي ات المس تثمرين والقط اع
الخاص والنقابات  .....إلخ.

* الهيكل التنظيمﻰ لمجلس مدينة ديرب نجم

رئيس مركز مدينة ديرب نجم

نائب رئيس المركز
الشئون
الهندسية

اﻻمﻼك
المشروعات
المرافق
تخطيط
وتنظيم
عمراني

الطرق
والنقل

سكرتير
المركز

الصرف
الصحي
خدمة المواطنين

الشئون المالية

التخطيط
والمتابعة
السكرتارية

شئون العاملين
الشئون اﻻدارية
شئون المجالس
واللجان

العﻼقات العامة

الشئون القانونية

التفتيش المالي
واﻻداري

التنمية

اﻻستثمار

المحاجر

مركز المعلومات

منظور مدينة ديرب نجم  -الخلفية

الصغر والمتوسطة والحرفية(.

* شركاء التنمية:

الدراسات العمرانية لمدينة ديرب نجم
* التطور التاريخي :
المرحلة اﻷولﻰ ) ما قبل : ( ١٩٣٠
ف ي ه ذة الفت رة ل م ي زد العم ران بمدين ة دي رب نج م ع ن ح والي
 ٧٣٫٧٤ف دان ويرج ع ذل ك إل ي اعتماده ا عل ي التجمع ات العمراني ة

منظور مدينة ديرب نجم – قطاع المأوى والعشوائيات

المحيطة وكان العمران ح ول ش ارع داي ر الناحي ة )وه ي تع رف بأس م
منطقة ديرب نجم البلد بالمدينة (

المرحلة الثانية  :الفترة من  ١٩٣٠إلﻰ : ١٩٧٥
في هذه الفترة بدأت ديرب نجم تمتد في معظ م اﻻتجاه ات بش كل ش به
من تظم ح ول منطق ة دي رب نج م المحط ه ،و ق د وص ل مس طح المدين ة
في نهاية تلك الفترة إلي حوالي  ٣٠٨٫٢٢فدان

المرحلة الثالثه  :الفترة من  ١٩٧٥إلﻰ : ١٩٩٦
في هذه الفترة بدأت ديرب نجم تمتد ف ي معظ م اﻻتجاه ات بش كل ش به
منتظم حول منطقة ديرب نجم المحطه و بشكل أكبر من معدﻻت النم و
العمراني بكتلة ديرب نجم البلد  ،وأص بح هن اك أتص اﻻ ب ين التجمع ين
ولكن علي هيئة ش ريط عمران ي م وازي لطري ق ) مي ت غم ر  /دي رب
نج م ( و ق د وص ل مس طح المدين ة ف ي نهاي ة تل ك الفت رة إل ي ح والي
 ٥٥٦٫١٩فدان.

المرحلة الرابعه  :الفترة من ١٩٩٦حتي : ٢٠٠٩
أزدي اد النم و العمران ي بش مال دي رب نج م البل د عل ي اﻻط راف ،أم ا
التجمع العمراني ديرب نجم المحطة فقد زادت به معدﻻت النمو ش ماﻻ
و غرب ا وعل ي أط راف الكتل ه  ،وق د وص ل مس طح المدين ة ف ي نهاي ة
تلك الفترة إلي حوالي  ٦١٦٫٨٣فدان .

الفترة

مساحة بالفدان

الفترة ما قبل ١٩٣٠
الفترة من  ١٩٣٠إلﻰ
١٩٧٥

٧٣٫٧٤
٣٠٨٫٢٢

المرحلة الثالثه

 ١٩٧٥إلﻰ ١٩٩٦

٥٥٦٫١٩

المرحلة الرابعه

١٩٩٦حتي ٢٠٠٩

٦١٦٫٨٣

المرحلة
المرحلة اﻷولﻰ
المرحلة الثانية

* استعماﻻت اﻷراضﻰ الحالية لمدينة ديرب نجم
تبل غ مس احة اس تعماﻻت اﻷراض ﻰ للكتل ة العمراني ة لمدين ة دي رب نج م
)غي ر ش املة المتن اثرات ( ح والﻰ  ٦١٦٫٨٣ف دان تض م اﻻس تعماﻻت
الس كنية والس كنية المختلط ة بنس بة  %٤٠٫٨٠م ن إجم الﻰ مس احة
الكتل ة العمراني ة أي بم ا يع ادل  ٢٥١٫٧٤ف دان كم ا تبل غ إجم الﻰ نس بة
الخدمات  %١١٫٨٢من إجمالﻰ مساحة الكتلة
العمرانية أى بما يعادل  ٧٢٫٥٣ف دان وتبل غ نس بة الط رق والفراغ ات
والمي ادين  %٢٨٫٧٠أي بم ا يع ادل  ١٧٧٫٠٩ف دان ه ذا بخ ﻼف
اﻷراض ﻰ الفض اء والب ور والجي وب الزراعي ة الت ﻰ تمث ل نس بة %١٧
أى بما يع ادل  ١٠٤٫٩٣ف دان وك ذلك اﻻس تعماﻻت اﻷخ رى الت ﻰ تمث ل
%١٫٦٨م ن إجم الﻰ مس احة الكتل ة العمراني ة للمدين ة أي بم ا يع ادل

١٠٫٥٤فدان.

اﻻستعماﻻت

المساحة بالفدان

النسبة %

إجمالﻰ السكنﻰ والسكنﻰ المختلط

٢٥١٫٧٤

%٤٠٫٨٠

إجمالﻰ الخدمات والمرافق
الطرق والفراغات والميادين

٧٢٫٥٣
١٧٧٫٠٩

%١١٫٨٢
%٢٨٫٧٠

اﻷراضﻰ الفضاء والبور والجيوب
الزراعية وتحت اﻻنشاء

١٠٨٫٩٤

%١٧٫٦٣

٦٫٥٣
٦١٦٫٨٣

%١٫٠٥
١٠٠

استعماﻻت أخرى
إجمالﻰ الكتلة العمرانية للمدينة
إجمالﻰ مساحة المتناثرات
)مقابر(خارج الكتلة العمرانية للمدينة
إجمالﻰ الرفع العمرانﻰ داخل وخارج
الكتلة العمرانية

٤٫١٢
٦٢٠٫٩٥

استعماﻻت اﻷراضﻰ الحالية لمدينة ديرب نجم

منظور مدينة ديرب نجم – قطاع المأوى والعشوائيات

* حاﻻت المبانﻰ:
يغل ب عل ﻰ ح اﻻت المب اني بالمدين ة المب اني ذات الحال ة الجي دة حي ث
تبـلغ نسبتهـا ) (%٤٧٬٤٦مـن إجمـالي مساحـة المبــاني

بالمدين ة وتترك ز ف ي من اطق اﻻمت دادات الحديث ة ،يليه ا المب انﻰ
المتوس

طة )(%٤٢٬١٣ث

م المب

انﻰ المت

دهورة الرديئ

ة

)(%١٠٬٤١وتتركز في المناطق القديمة ذات الطابع الريفي.
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حاﻻت المبانﻰ

المساحة بالفدان

مباني جيدة

١٣٠,٢٤

مبانﻰ متوسطة

١١٥,٥٩

مباني رديئة

٢٨,٥٧

المجموع

٢٧٤,٤٠

 %من إجمالي
المدينة
٤٧,٤٦
٤٢,١٣
١٠,٤١
١٠٠

* ارتفاعات المبانﻰ:
يغل ب عل ﻰ ارتفاع ات المب اني بالمدين ة المب اني ذات اﻻرتفاع ات
المتوس طة م ن ) (٤-٣أدوار حي ث تبل غ نس بتها ) (%٣٧٫٠٧م ـن
إجمــالي المسـاحة المبنية بالمدينـة ،يليهـا المبـانﻰ التـﻰ يقـــل

ارتفاعه ا ع ن دوري ن )(% ٣٠٫٥٦ث م المب انﻰ الت ﻰ يبل غ ارتفاعه ا
)دورين ( ) (% ٢٥٫٢٦ث م المب انﻰ ذات اﻹرتف اع ٤أدوار ف أكثر حي ث
تصل نسبتها إلﻰ )(%٧٫١٢
ارتفاعات المبانﻰ

المساحة بالفدان

 %من إجمالي
المدينة

دور

٨٣٫٨٥

٣٠٫٥٦

دورين

٦٩٫٣

٢٥٫٢٦

ثﻼثة ادوار ٤ -أدوار

١٠١٫٧٢

٣٧٫٠٧

اربعة ادوار فأكثر

١٩٫٨٣

٧٫١٢

المجموع

٢٧٤٫٤

١٠٠٫٠٠

* مواد ونظم اﻹنشاء:
يغلب علﻰ أسلوب إنشاء المباني بالمدينة المباني الهيكلي ة حي ث تبل غ
نسبتها ) (% ٦٧ ،٢٩من إجمالي المساحة المبنية بالمدين ة ،ويوج د

بينما تنخفض نسبة المباني المبنية بالطوب الل بن لتص ل إل ﻰ )( %١٠ ،٤١فق ط،
وتمثل المباني ذات المنشآت الخفيفة نس بة قليل ة تص ل إل ﻰ )( %٠ ،٠١فق ط م ن
إجمالي المساحة المبنية بالمدينة.

نسبة ) (% ٢٢,٢٩تقريبا من المباني حوائط حاملة
نظم اﻻنشاء

المساحة بالفدان

 %من إجمالي
المدينة

حوائط حاملة

٦١,١٨

٢٢,٢٩

لبن

٢٨ ,٥٦

١٠ ,٤١

هيكلي

١٨٤ ,٦٥

٦٧ ,٢٩

خشبﻰ

٠ ,٠٢

٠ ,٠١

المجموع

٢٧٤,٤٠

١٠٠

* الكثافة السكانية:
تختلف الكثافة السكانية بﲔ اﳌناطق داخل اﳌدينة  ،ففي اﳌناطق

اﳌركب بﲔ ) ٤٠٠- ٣٠٠فرد/فـدان ( .أمـا منـاطق القلـب القدﳝـة

اﳊديثة ذات النمط الريفي الشريطي والشوارع الضيقة ترتفـع

فتتباين بها الكثافة تبعا ﳌسطح اﳋدمات واﻹرتفاعات اﳌنخفضة

الكثافة لتصل إلى  ٤٠٠فرد/فدان حيث ترتفع نسبة اﻻستعماﻻت

)  ٣٠٠-٢٠٠فرد /فدان ( وتقــل في منـاطــق تركـــز اﳋدمــات )

السكنية ،بينما تتراوح فى اﳌناطق ذات النسيج

حيث ترتفع أسعار اﻷراضي ( حتى تصل إلى  ٧٠فرد  /فدان .

* المشكﻼت العمرانية بمدينة ديرب نجم :
 تأكل اﻻراضي الزراعيه بسبب النمو العمراني الغي ر مخط ط عل ي اﻷراض يالزراعي ه حي ث الكتلت ين )دي رب نج م البل د – دي رب نج م المحط ه( ،متوق ع
مستقبﻼ إلتحامهما مما سيتسبب في بينهما بسبب عشوائية النمو العمراني..
•تدهور ج زء م ن المب اني بالمدين ة حي ث المب انﻰ ذات الحال ة الرديئ ة وتمث ل
 % ٤١٬١٠من مساحة المدينة .
•النسيج العمراني بكتلة ديرب نجم البلد اغلبه نسيج ريفي متضام أو شريطي
ﻻ يسمح بدخول سيارات اﻻسعاف والمطافيء في حاله حدوث أي حرائ ق أو
حوادث.
 تداخل الورش الحرفية مع اﻻستخدامات السكنية و الخدمية مما ي ؤثر عل ﻰكفاءة أداء كل استعمال ،و يؤدي أيضا إلﻰ التلوث البصري والسمعي للبيئه.

* المحددات العمرانية بمدينة ديرب نجم .
المج ارى المائي ة  -:يح د المدين ة ش ماﻻ مص رف دي رب نج م ،ويح د المدين ة
مص رف بح ر ص فط م ن الش رق ،ويح دها ترع ة أم ي ونس الت ي تم ر جن وب
المدينة،
اﻷراضﻰ الزراعية  -:وهﻰ تحيط المدين ة م ن معظ م الجه ات وه ﻰ تعتب ر مح ددا ً
قويا ً للنمو العمرانﻰ
 الط رق اﻹقليمي ة وه ﻰ الطري ق اﻹقليم ﻰ ) دي رب نج م  /مي ت غم ر ( يم رجن وب المدين ة متج ه غرب ا لمي ت غم ر  ،وطري ق

) الزق ازيق  /دي رب

نجم  /المنصورة ( وه و يخت رق كتل ة دي رب نج م المحط ة م ن الجن وب إل ﻰ
الشمال.
مح ددات تخطيطي ة-:الحي ز العمران ﻰ المعتم د - ١٩٩٣ك ردون المدين ة-
المخطط الهيكلي والعام .٢٠٠٦

* إمكانات التنمية العمرانية لمدينة ديرب نجم.
 اﻹمكانيات الطبيعية والبيئية  :وهﻰ تتمثل فﻰ المناطق التﻰ تطل علﻰ المجاريالمائية مثل ) مصرف بحر صفط (حيث يمكن إعادة تخطيطها وإستغﻼلها فﻰ
زراعتها و تشجيرها و تحويلها لمناطق خضراء مفتوحه كمتنفس طبيعي داخل
المدينه .
 إمكانيات عمرانيه :وهﻰ تتمثل فﻰ اراضﻰ الفضاء داخل حد الكتلة والتﻰ تبلغمساحتها ٣١.٨٦فدان واﻻراضﻰ الزراعية والمتخلﻼت داخل حد الكتلة تمثل
مساحتها حوالي ٧٣.٠٧فدان يمكن استغﻼلها سد العجز الحالﻰ واﻻحتياج
المستقبلﻰ من الخدمات واﻻسكان.
باﻻضافة الﻰ مناطق اﻻرتقاء وإعادة التخطيط ومناطق التكثيف الراسي يصل
عددها الﻰ  ١٠١٠مبني .
المحاور المختلطة اﻻستعماﻻت  ) -:السكنﻰ التجارى ( والتﻰ يمكن اﻻستفادة منها
فﻰ تطوير البيئة العمرانية،الخدمات  -:تتمتع المدينة بالعديد من الخدمات اﻹداريه
والتجاريه والخدميه والتي يمكن إستغﻼلها بشكل أكثر من ذلك من خﻼل رفع
كفائتها وإعادة توزيعها لتخدم جميع أجزاء المدينة.
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تحليل الوضع الراهن للدراسات العمرانية

دراسة اﻹسكان بمدينة ديرب نجم
 -أنماط ال دعم الحك ومي لﻺس كان بالمدين ة تتمث ل ف ﻰ ت وفير المس اكن

تهدف دراسات اﻹسكان إلﻰ تحديد المتطلبات الحالي ة والمس تقبلية م ن

اﻹقتصادية لغير الق ادرين وت وفير الخ دمات والمراف ق لكام ل المن اطق

الوح دات الس كنية  ،واقت راح السياس ات الخاص ة باﻹس كان م ن حي ث

العشوائية.

النواحﻰ التنظيمية والتمويلية واﻹجرائية والتنفيذية.

 -ومن الجدير بال ذكر أن هن اك مجموع ة م ن العقب ات اﻷساس ية الت ﻰ

وفيما يلﻰ موجز ﻷهم النتائج التﻰ خلصت إليها الدراسة:

تواجه توفير المسكن فﻰ مدينة ديرب نجم من أهمها :

 -يص ل إجم الﻰ ع دد الوح دات الس كنية بمدين ة دي رب نج م إل ﻰ نح و

ع دم س يطرة اﻷجه زة الحكومي ة عل ﻰ اﻷراض ﻰ حي ث أن أغل ب

 ١٨٦٦٣وحدة سكنية منها حوالﻰ ١٣٠٦وحدة خالية .

اﻷراض ﻰ الفض اء ملكي ات خاص ة ،وقل ة الم وارد المالي ة المخصص ة

تتمث ل أنم اط اﻹس كان الس ائدة بالمدين ة ف ﻰ ش قة الت ﻰ تمث ل ح والﻰ

لﻺس كان ،وض عف ال دعم الحك ومي ﻹس كان الفق راء وانتش ار

)(٥٧٫٨١%م ن إجم الﻰ المب انﻰ بالمدين ة ويع د ه ذا ال نمط ه و

العش وائيات ف ﻰ ع دة من اطق )٤من اطق( ونق ص ف ﻰ بع ض المراف ق

المسيطر علﻰ أج زاء المدين ة ،كم ا يﻼح ظ وج ود ارتف اع نس بﻰ لل نمط

خاصة الصرف الصحﻰ ،إضافة إلﻰ زي ادة مع دﻻت الفق ر ب ين الس كان

الريفي كأحد أنماط اﻹسكان المتاحة في المدين ة حي ث تبل غ نس بته إل ﻰ

بم ا ي ؤدى إل ﻰ ع دم الق درة عل ﻰ اﻹنف اق لت وفير الوح دات الس كنية،

) (% ٢٤٫٨٠م ن إجم الي ع دد المب اني بالمدين ة فنج د أن ه يص ل إل ﻰ

وغياب التخطيط الرسمي للنمو المستقبلي للمناطق السكنية.

أكثر من  %٥٠في المناطق الحديثة نسبيا ،وفي المنطقة القديم ة ذات

 -وبالنسبة للموقف الحالﻰ للعرض والطل ب عل ﻰ اﻹس كان يﻼح ظ أن ه

النسيج المتشعب تقل لتصل إلﻰ  %١٥نتيج ة عملي ات اﻹح ﻼل ،ويل ﻰ

بالرغم م ن وج ود وح دات خالي ة إﻻ أن ه يوج د طلب ات م ن الم واطنين

ال نمط غرف ه او اكث ر ف ي نف س الوح ده الت ﻰ تمث ل ح والﻰ )(%٧٫٤٥

لت وفير وح دات س كنية له م خاص ة ف ﻰ ظ ل محدودي ة س وق الع رض

من إجمالﻰ المبانﻰ بالمدينة.

باﻹضافة لطلبات توفير أراض ﻰ للبن اء عليه ا متص لة بش بكة المراف ق
والبني ة اﻷساس ية ف ﻰ ظ ل ن درة اﻷراض ﻰ المتاح ة داخ ل الكتل ة
العمرانية.
 -ه ذا ويج در اﻹش ارة إل ﻰ ن درة وج ود من اطق لﻺمت داد العمران ﻰ

–

لت وفير الس كن فمعظ م اﻷراض ﻰ الفض اء الموج ودة داخ ل الكتل ة
العمراني ة ملكي ات الخاص ة ول ذلك ي تم عم ل مخط ط عمران ﻰ ي نظم
التوس ع العمران ﻰ ويح افظ عل ﻰ اﻷراض ﻰ الزراعي ة م ن اﻹمت داد
العشوائﻰ ويلبﻰ احتياجات السكان من اﻹسكان والخدمات.

اﻹسكان الﻼرسمﻰ  /المناطق العشوائية
 -تعاني مدينة ديرب نجم من ظاهرة اﻹمتداد العشوائي علﻰ اﻷراض ي

 -وتع اني جمي ع ه ذه المن اطق العش وائية م ن ارتف اع ف ي الكثاف ات

الزراعية وكذلك اﻻفتقار إلﻰ النموذج الرسمي المدعم حكومي ا ،اغل ب

السكانية حي ث تت راوح ب ين  ٢٠٨ – ١٠٠ف رد/ف دان ،ويس ود النش اط

اﻻمتدادات تنم و عل ﻰ أط راف الكتل ة بامت داد مح اور الط رق اﻹقليمي ة

الزراع ي والتج اري معظ م ه ذه المن اطق  ،جمي ع المن اطق العش وائية

والمداخل والترع والمصارف والطرق الثانوية .

تتصل بشبكات المياه والكهرباء وتفتقر إل ﻰ ش بكات الص رف الص حي

 -وبحصر المناطق العشوائية الممتدة علﻰ اﻷراضي الزراعي ة ،بل غ

.

ع دد المن اطق العش وائية ٤من اطق وتع د أكب ر ه ذه المن اطق مس احة

وللحد من هذه المناطق ينبغﻰ العمل علﻰ إعادة تخطيطه ا وتطويره ا

عزبة المﻼح تقع فﻰ غرب ديرب نجم المحطة علﻰ امتداد ش ارع ٢٣

وإمدادها بالخدمات والمرافق وتحديد ملكيتها لتسهيل الس يطرة عليه ا

يولي و حي ث تبل غ مس احتها  ١٢٫٥ف دان وأص غرها عزبت ﻰ رزق و

والتعام ل معه ا ،وك ذلك تقوي ة إدارة حماي ة اﻷراض ي الزراعي ة لمن ع

العنبر حيث تبلغ مساحة كل منهما  ٣٫٥فدان .

اﻹمتداد العمراني علﻰ اﻷراضﻰ الزراعية.

 ويج در اﻹش ارة إل ﻰ أن وج ود ه ذه المن اطق ي ؤدى إل ﻰ )انتش ارالتلوث البيئﻰ – تردى اﻷوضاع العمرانية – زيادة معدﻻت الجريمة(.
 وهناك احتماﻻت قوية لنمو هذه المناطق فﻰ المدينة لمحدودي ة دوراﻷجهزة الحكومية والجمعيات اﻷهلي ة لح ل مش كلة اﻹس كان باﻹض افة

)عـدد سكان الكتلة الرئيسية للمدينة والمتناثرات( .
 وعلﻰ الحكومة توفير جزء م ن ه ذه الوح دات للش باب ومح دوى ال دخلويق وم المواطن ون والمس تثمرون بت وفير س كن ل ذوى ال دخول المتوس طة
والمرتفعة .

إل ﻰ ع دم وج ود أى دع م حك ومﻰ ﻹس كان الفق راء س واء ب القروض،
وم ن العوام ل أيض ا الت ﻰ ق د تس اعد عل ﻰ نم و ه ذه المن اطق إمكاني ة
اﻹمتداد الرأسﻰ بتكثيف المبانﻰ داخل المناطق العشوائية .
 ويقدر اجمالﻰ عدد الوحدات المطلوب ة لس نة اله دف نتيج ة الزي ادةالس كانية بح والﻰ )٩١٤٥وح دة س كنية ﻻستيع ـاب ح والﻰ ٧٨٦٣٣
نسمـة سنـة الهدف ٢٠٢٧

اﻹسكان المتدهور
) %١٠٫٤١من إجمالي مساحة الكتلة المبنية( وه ﻰ من اطق ص غيرة يق ع

اﻹح ﻼل والتجدي د للمب اني الس كنية بش كل ف ردي نظ را لمحدودي ة

أغلبه ا داخ ل القل ب الق ديم بالمدين ة ،ومنه ا م ا يق ع أيض ا ف ﻰ من اطق

البلوكات السكنية المتدهورة وتناثرها كما سبق الذكر.

اﻹسكان العشوائية.

ف ي ض وء التوج ه نح و خلخل ة الكتل ة العمراني ة ف ي القل ب الق ديم م ن

 -تصنيف المناطق المتدهورة:

مدين ة دي رب نج م وه و اﻻم ر ال ذي س وف ي ؤثر عل ﻰ اﻻحتي اج

ﻻ يوجد مناطق متدهورة تحتاج إلي تصنيف بمدين ة دي رب نج م ،حي ث أن

المستقبلي للوحدات السكنية بالمدينة سنة الهدف  ،٢٠٢٧وعل ﻰ ذل ك

اﻹس كان المت دهور بالمدين ة يقتص ر عل ﻰ بع ض البلوك ات الس كنية

ف إن وج ود وح دات خالي ة ف ي المدين ة ي دعم إمكاني ات اﻹس تيعاب

المحدودة المتناثرة كما سبق الذكر.

السكاني وتلبية الطلب علﻰ الوحدات السكنية الناتج عن خلخل ة الكتل ة

ب – حجم اﻹسكان المتدهور:

العمراني ة وخف ض الكثاف ة ومايس تتبعها م ن تغيي ر ف ي طبيع ة

يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المت دهور والرديئ ة بمدين ة دي رب نج م

اﻻستعماﻻت في المنطقة .

حوالي  ٨٧٣وحدة سكنية بنس بة  % ١١٫٥٨م ن إجم الي ع دد الوح دات
السكنية بمدينة ديرب نجم.
ج -أنماط الطلب علﻰ اﻹسكان بالمناطق المتدهورة:
تتمثل أنماط الطلب عل ﻰ اﻹس كان بالمن اطق المت دهورة ف ي مج رد الم أوى
أي إسكان متوسط أو إسكان يص لح لمح دودي ال دخل ،ويترك ز الطل ب ف ي
وحدات صغيرة تتراوح مسطحاتها ما بين  ٤٠-٣٠متر مربع.
د -اﻷساليب المتاحة للتعامل مع المناطق المتدهورة:
تقتصر اﻷساليب المتاحة للتعامل مع اﻹسكان المتدهور بالمدينة علﻰ
اﻹحﻼل والتجديد للمباني السكنية بشكل فردي نظرا لمحدودية البلوكات
السكنية المتدهورة وتناثرها كما سبق الذكر ،ويعين علﻰ ذلك نسبيا
الدعم الحكومي المحدود الموجه لمواد البناء.

آليات تمويل المشروعات المقترحة لﻺسكان
بالنسبة للسكان الحالﻰ لمحدودى الدخل وغير الق ادرين تق وم اﻻجه زة

اما اﻻسكان المتوسط وف وق المتوس ط يك ون دور الحكوم ة ه و ت وفير

الحكومي ة بت وفير الوح دات الس كنية المدعوم ة مث ل اس كان الش باب

اﻻراضي المرفقة بحيث تكون المرافق باس عار متناس بة م ع الش ريحة

والمشروعات المعنمده بالدوله حاليا

المستفيدة بالمدينة ومع مستوى المنطقة الواقع بها المشروع

–

 -تش غل المب انﻰ المت دهورة داخ ل المدين ة مس احة  ٢٨,٥٧ف دان تمث ل

تقتصر اﻷساليب المتاحة للتعامل مع اﻹس كان المت دهور بالمدين ة عل ﻰ

المحاور العرضية لقطاع المأوى والعشوائيات

* الحكم الحضرى )البعد اﻹدارى
والتنظيمي ﻹدارة العمران( :
 -اﳉهات اﳊكومية اﳌعنية بإدارة العمران على مستوى الدولة واﶈافظة هى

ت أجير المس اكن رق م ٤لس نة  - ١٩٩٦ق انون التموي ل العق ارى لس نة

 :وزارة اﻻسكان واﳌرافق والتنمية العمرانية )الهيئـة العامـة للتخطـيط

 – ٢٠٠١ق انون رق م  ١١٦لس نة  ١٩٨٣بتع ديل ق انون الزراع ة لتج ريم

العمرانى  -جهاز بحوث ودراسات التعمير – مركز بحوث ودراسات التعمير -

البناء علﻰ اﻷراضي الزراعية.

هيئة اتمعات العمرانية اﳉديدة وأجهزتها اﳌيدانية( ،إدارة اﳌشروعات وإدارة

 -تتبع المدينة حاليا أس اليب لوق ف الزح ف العمران ﻰ للمن اطق العش وائية

التخطيط العمرانى ﲟحافظة الشرقية

وتقنينه ا م ن خ ﻼل وض ع مخطط ات للح د م ن ه ذا اﻻمت داد العش وائﻰ /

 -القرارات والق وانين الت ﻰ تحك م عم ران المدين ة تتمث ل ف ﻰ ق انون البن اء

تحزيم المناطق العشوائية.

الموحد رقم  ١١٩لسنة  ٢٠٠٩وﻻئحته التنفيذية  -قانون

 وتعتم د المدين ة عل ﻰ إعتم ادات الخط ة اﻹس تثمارية والعاجل ة ف ﻰ تنفي ذمشروعات اﻹسكان.

* القضايا البيئية:
تواجه مدينة ديرب نجم بعض القضايا البيئية المتمثلة فﻰ:

السمعي والبصري وينتج عنه العديد من المخلفات .

 -نظرا ً لعدم توافر أماكن للتخلص النهائﻰ من المخلفات فإنه يتم ال تخلص

 -هذا وينعكس اﻷثر البيئﻰ للمن اطق الﻼرس مية والمب انﻰ المت دهورة عل ﻰ

من المخلف ات الص لبة ف ﻰ الم دفن بواس طة الح رق المكش وف ف ﻰ اله واء

الوض ع العمران ي واﻹجتم اعﻰ للمدين ة لع دم اتص الها بش بكات المراف ق

وهذا يؤدى إلﻰ إنبعاثات غازية ضارة فﻰ الهواء.

بصورة كافية خاصة الصرف الصحي.

–

ع دم مﻼئم ة تص ميم بع ض مع دات الحمل ة الميكانيكي ة لعملي ات الجم عالمطلوبة.
 -تواجد الصناعات الحرفية داخل المدينة مما يزيد من التلوث

* قضايا الفقر والمرأة والمهمشين
والمشكﻼت اﻻجتماعية الناتجة عنه بالمدينة:
-

توجد بعض العقبات التى تمث ل قي ود ف ي الحص ول عل ى اﻷراض ى والت ى

كما يعتبر الصندوق اﻻجتماعﻰ من اهم الوسائل المتاحة لحص ول الفق راء

تتمثل ارتفاع أسعار اﻷراضى فضﻼً عن بيعها بالمزاد العلني والتسجيل كما

و المهمش ين او الم راة المعيل ة عل ﻰ ال دعم .وﻻ توج د جه ة معني ة تق وم

أن ه أحيان ا ً يواج ه ق اطني العش وائيات ف ي المس اكن الجدي دة تكلف ة القس ط

بت وفير ال دعم الم الﻰ للفق راء او المهمش ين للحص ول عل ﻰ اراض ﻰ او

الم دفوع ويت راكم عل يهم م ديونيات ،وه ذه القي ود عل ى ك ل م ن الرج ال

للس كن بالقط اع الخ اص و الجمعي ات اﻻهلي ة والبن وك حي ث ﻻ يس تطيع

والنساء في تملك اﻷرض أو الوحدة السكنية ك م أن ه ﻻ توج د قي ود إض افية

اغلب السكان من توفير الضمانات الكافية للحصول علﻰ الدعم وخصوصا

على حقوق النساء في تملك اﻷرض والسكن.

الحيازة.

-١٤-

التحليل الرباعﻰ لقطاع المأوى والعشوائيات )(SWOT ANALYSIS

القطاعات
العرضية:

الحكم الحضرى

الفقراء والمرأة والمهمشين

نقـاط القـوة

القضايا البيئية

نقـاط الضعــف

 وجود بعض اﻷراض ي الفض اء و الجي وب الزراعي ه تق در بح والي٧٣٫٠٧ف دان يمك ن إس تغﻼلها للتنمي ة المس تقبلية فـ ـي مج اﻻت
اﻹسكـان والخدمـات .
.
 معظــم المبــاني السكنيــة بحــالـة جيدة ومتوسطـة وقليـلــةاﻻرتفاع يمكن تكثيفها رأسيا.
.
 توج د جمعي ات أهلي ة ومنظم ات غي ر حكومي ة ﻹعال ة اﻷس رالفقيرة.

 -اهتمام مجلس المدينة بالمشكﻼت البيئية واﻻعتراف بوجودها..

 انتشار المناطق العشوائية )٤مناطق ( وﻻ يوجد مشروعـاتمتكاملة ﻹزالة او تطوير المناطق العشوائية وعدم وجود مخطط
عمرانـى ينظم التوســع العمــرانى طبقا ﻹستراتيجيـة التعامـل .
 ع دم وج ود م وارد حالي ه تمك ن اﻹداره المحلي ه ف ي التعام ل م عالعشوائيات.
 ض عف القاع دة اﻻقتص ادية للمدين ة والس كان مم ا يرف ع م نمع دﻻت البطال ة ال ذي ي ؤثر عل ي انخف اض مس توي اﻹس كان
وانتشار اﻹسكان العشوائي بالمدينة .
 ارتفاع معدﻻت التلوث لوجود الورش داخل المناطق السكنية . -عدم استكمال شبكة الصرف الصحى ببعض المناطق السكنية .

الفـرص
 ف رص توس يع الك ردون و الحي ز العمران ي م ن خ ﻼل تخط يطالمدينة.
 -فرص لتجميع جهود المنظمات غير الحكومية لتطوير العشوائيات.

 عدم وجود نمو رسمي مخطط للمدينة مما يؤدى إلﻰ انتشـارالعشوائيات وسوء استغﻼل الموارد المتاحة من اﻷراضي الفضاء.
 -عدم فاعلية برامج التطوير ﻻنعدام الموارد.

 -فرص تجميع الجهود الدولية والمحلية لﻼرتقاء بالعشوائيات

 -عدم توافر اﻷراضي الفضاء المملوكة للدولة بالمدينة ومن ثم

فرص دعم من الجهات الدولية والمحلية للتطوير.

عدم توفير اﻹسكان الحكومﻰ المدعم للفئات الفقيرة .

 -توافر الدعم من الحكومة للمشروعات البيئية.

 -عدم وجود أجهزة قياس ورصد الملوثات يؤخر تحديد اﻷخطار

زي ادة التع اون م ع الص ندوق اﻻجتم اعﻰ للتنمي ة لتموي ل بع ض
المشروعات البيئية.

 -قلة التدريب للعاملين فﻰ مجال البيئة.

اﻷهــداف
وضع مخطط عمراني متكامل.تقنين اﻷوضاع لسكان المناطق العشوائية.
 تنمية المهارات القيادية بالمجلس المحلي والتنفيذي لتحسين إدارة المدينة. رفع قدرات الجهات المعنية بتطوير المناطق العشوائية. رفع كفاءة ادارة البيئة.- -تحقيق المشاركة الشعبية في حل المشكﻼت البيئية

–

المخـاطـر

الموارد البشرية علﻰ المستوى اﻹقليمﻰ

منظور مدينة ديرب نجم – تنمية اﻹقتصاد المحلﻰ

ان قطاع الزراعة يحتل المرتبة اﻷولي من حيث عدد العمالة به علي
مستوي اقليم قناة السويس والمحافظة والمركز حيث تبلغ نسبة
العمالة من إجمالي ذوي النشاط ، %٤١٫٣٠ ، %٣٣٫٥٢
 %٥٠٫٤٧علي التوالي ،ياتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية
وذلك بنسب  %٢٨٫١ ، %٢٩٫١٦ ، %٢٨٫٥١من جملة ذوي
النشاط علي مستوي كل من اﻻقليم والمحافظة والمركز علي التوالي
 ،بينما يأتي قطاع الصناعة والتعدين في المرتبة الثالثة علي
مستوي اﻻقليم بنسبة ٥٫٠٢٤ ،١٠٫٩١،%١١٫٢٥علي التوالي .

الموارد البشرية علﻰ مستوى المدينة

المﻼمح اﻻقتصادية لمدينة ديرب نجم

* الموارد والمقومات اﻻقتصادية
الحالية وتتمثل فىما يلﻰ:
 النشاط الزراعﻰ :يوجد بمدينة ديرب نجم نحو ١٥٠٠فدان  ،تزرعفي الموسمين الشتوي والصيفي باﻹضافة إلﻰ إنتاج الحدائق من
الفاكهه .
الثروة الحيوانية :يوجد بمدينة ديرب نجم ثروة حيوانية حيث يبلغ
حجم الثروة الحيوانية بها نحو  ١٢٤٣٨رأس .
 النشاط الحرفي :تواجد الصناعات الحرفية بالمدينة والورشالحرفية والتي تستوعب حوالي  ٢٠٣عامل .
 قطاع الزراعة )والصناعات القائمة علي الزراعة( وقطاعالصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثﻼن القطاعات
الرائدة للتنمية اﻻقتصادية في مدينة ديرب نجم حيث يتوفر لهاتين
القطاعين المقومات اﻷساسية الﻼزمة.

بلغ عدد سكان للمدينة حوالﻰ  ٤٣٫٥ألف نسمة عام  ،١٩٩٦وقد
وصل إلﻰ نحو  ٥٣٫٣٨ألف نسمة عام  ٢٠٠٦بزيادة قدرها ١٠
اﻻف نسمة تقريبا .
تطور أحجام السكان بمدينة ديرب نجم خﻼل الفترة
٢٠٠٦ -١٩٨٦

٥٣٣٨٤

٦٠٠٠٠

٤٣٥٠٧

٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠

* الهيكل القطاعي للمشتغلين:
بل غ ع دد المش تغلين ع ام  ٢٠٠٦ح والﻰ ١٣٨٤٢ال ف نس مة )يعم ل

٣٢١٩٨

 %٢١٫٣٦م ن ه ؤﻻء المش تغلين ف ﻰ قط اع الزراع ة والص يد ،

٣٠٠٠٠

وح والﻰ  %٦٫٨١ف ﻰ الص ناعه والتع دين  %٢٣٫٩٦ ،ف ﻰ قط اع

٢٠٠٠٠

الخ دمات  %١٠٫٠٦٫١ ،م ن المش تغلين ف ﻰ التج ارة  ،وي أتي التعل يم

١٠٠٠٠
٠

١٩٨٦

١٩٩٦

٢٠٠٦

في المركز الثالث بنسبة  % ٢٢٫١٦من إجمالي عدد المشتغلين.

التوقع المستقبلﻰ للسكان واﻷسر عام ٢٠٢٧
تم تقدير سكان مدينة ديرب نجم وفقا لبدائل ثﻼث والبديل المرجح ه و
أن يك ون ع دد س كان المدين ة وتوابعه ا ع ام  ٢٠٢٧ح والﻰ
٧٨٦٣٣نسمة .علﻰ اعتبار أن جهود التنمية الش املة )الت ي يتض منها
المخطط اﻹستراتيجي( سوف توفر فرص عمل جديدة لسكان المدينة.

* معدﻻت النمو باﻷنشطة اﻻقتصادية:
س جلت ه ذه المع دﻻت ارتفاع ا ملحوظ ا ف ﻰ قطاع ات الزراع ة
والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة .

* معدﻻت مساهمة اﻷنشطة فﻰ الناتج المحلﻰ:
بدراس ة تط ور ه ذه المع دﻻت نج د أن أكثره ا مس اهمة ه ﻰ قطاع ات
الزراعة والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة .

تقدير أعداد السكان واﻷسر بمدينة ديرب نجم خﻼل الفترة ٢٠٢٧-٢٠٠٦

تحليل اﻷوضاع اﻻقتصادية الراهنة

وهﻰ تصدير الذرة الشامية والصفرا والم والح وخاص ة البرتق ال حي ث

وهﻰ من أهم عناصر التنمية حيث انخفضت نسبة اﻷمية م ن%٤٠٫٢

تعتبر منطقة وادي المﻼك بمدينة ديرب نج م م ن اش هر المن اطق الت ي

)ع ام  (١٩٩٦إل ﻰ ) %٣٣٫٠ع ام  (٢٠٠٦ك ذلك ارتفع ت نس بة

يتم فيها أنتاج وتصدير الموالح .

الحاصلين علﻰ المؤهﻼت العليا والمتوسطة.

* الوظيفة اﻻقتصادية بالمدينة:

* عدد السكان المستهدف للمدينة
عام ) (٢٠٢٧من المنظور اﻻقتصادى:

تتحـ ـدد اﻷنشط ـة الرائ دة ف ﻰ :الزراع ـة  ،يليه ا وك ذلك تج ارة الجمل ة
والتجزئة والسلع الشخصية والمنزلية و الصناعات التحويلية.

يق در بح والﻰ ٦٨٨٩٤نس مة حي ث ت م تق ديره عل ﻰ أس اس مع دﻻت
النمو اﻻقتصادى الراهنة.

* مساهمة المرأة فﻰ اﻷنشطة اﻻقتصادية:
يﻼح ظ اش تراكها بنس بة  %٦٥تقريب ا م ن م وظفي اﻹدارة المحلي ة،
وتبلغ نس بة اﻹن اث الع امﻼت  %٢٫٩٥م ن إجم الي الق وة العامل ة ف ي
المدينة.

المحاور العرضية لقطاع تنمية اﻻقتصاد المحلﻰ
* الحكم الحضري:
-

تتمثل اﻷطر التشريعية والتنظيمية اﳊاكمة للتنميـة اﻻقتصادية

باﳌدينــة واﳌناطـق اﶈيطة بها فى :صدور القانون رقم ١٤١لسنة٢٠٠٥
وكذا تعديﻼت القانون ٨٩لسنة ١٩٩٨ﲟا يتيح للكيانات الصغيرة التقدم
للمناقصات التي تطرح على مستوى اﻻقليم واﶈافظة واﳌدن اﻻخرى
مشروعات اﳉهات اﳌانحة لدعم قدرات اﳉمعيات اﻻهلية في تنفيذ
اﳌشروعات التي تخلق فرص عمل واﻻقراض اﳌيسر للمشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر
 مصادر التمويل :ومنها الخطة اﻻس تثمارية –الخط ة العاجل ة – خط ةالشروق ،وكذلك اﻹيرادات السيادية واﻹيرادات الجارية باﻹضافة إل ي
موارد الحسابات والصناديق الخاصة.
 الموقف المالي للمدينة :حيث تتميز دي رب نج م ب الموارد اﻻقتص اديةالمميزة مثل زراعة الحبوب والثروة الحيوانية.

 المص روفات :وتتمث ل ف ﻰ مش روعات تموي ل عملي ات إص ﻼحالمراف ق )مواس ير المي اه وأعم دة الكهرب اء ومواس ير الص رف
الص حي( لك ن المدين ة ﻻ تس تطيع تموي ل عملي ات التنمي ة اﻻقتص ادية
حيث تتطلب مبالغ كبيرة.
 التسهيﻼت المقدمة لصغار المستثمرين :ومن بينه ا ق روض لش بابالخريجين ،وتدريب وتأهيل العمالة المؤقتة.
 اﻹج راءات الت ي تش جع القط اع الخ اص عل ى المش اركة :م نحالتص اريح ،تق ديم الخ دمات واﻻستش ـارات الفني ة والمالي ة ودراس ة
الج دوى ،اﻻتف اق م ع الهيئ ات المانح ة لتموي ل ولتش ـجيع تنفي ذ
المشـاريع.
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* أهم الصادرات المميزة للمدينة:

* الحالة التعليمية بالمدينة:

* القضاياالبيئية:

 -المعوقات وسبل تمكين المرأة والفئات المهمشة من الحصول على ال دعم:

 -اﻷثر البيئى لتزايد للتصنيع واﻷنش طة الحرفي ة :وتتمث ل ف ﻰ :التل وث

وأهمها تعقيد إجراءات إنشاء مشاريع إنتاجية تس اعد عل ﻰ تولي د ال دخول

الن اتج م ن المخلف ات وتل وث اله واء والضوض اء ،وﻻ يوج د حص ر
تفص يلﻰ بكمي ة المخلف ات الخط رة الناتج ة ع ن تل ك اﻷنش طة وهن اك
توص يات بض رورة خ روج ه ذه الص ناعات وال ورش خ ارج الكتل ة
السكنية نظرا ً لتلويثها للبيئة.

منظور مدينة ديرب نجم – تنمية اﻹقتصاد المحلﻰ

 اﻷسلوب الحالى للتخلص من المخلفات الخطرة والسامة :يتم تجميعالمخلفات الصلبة الناتجة من اﻻستخدامات المختلفة بمدينة ديرب نجم
عن طريق ادارة النظافة بالوحدة المحلية ومن خﻼل المعدات المتاحة
بالحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

وخلق فرص للعمل

و عدم وجود تدريب او برامج لرفع القدرات

 المش اكل اﻻجتماعي ة للعمال ة غي ر الرس مية :ومنه ا :تزاي د ع دد العمال ةغي ر الرس مية ك ل ع ام ،وج ود العدي د م ن ال ورش ب دون ت رخيص ،وع دم
وجدود دخل ثابت ومناسب للعاملين بها.
 فرص العمل للمرأة والفئات المهمشة :وتتمثل فﻰ اعداد مشروع لت دريبالفتيات علﻰ مجموعة من المشروعات وتط وير مه ارات ش باب الخ ريجين
بعم ل دورات حاس ب أل ي ت ؤهلهم عل ﻰ اكتس اب مه ارات وآلي ات العم ل
وزي ادة حج م التموي ل المت اح ﻹق راض المش روعات المتناهي ة الص غر
والصغيرة .

 المحددات البيئية )الطبيعية( المؤثرة عل ى عملي ة التنمي ة اﻻقتص اديةوهى :اتجاهات الرياح ،المياه الجوفية ،تآكل اﻷراضي الزراعية.

 أسـاليب تقديم ال دعم للمس ـاهمة ف ى الح د م ن الفق ر :أن يك ون ذل ك عل ﻰهيئ ة أدوات كوس ائل انتاجي ة ول يس عل ﻰ هيئ ة أم وال ،والحص ر ال دقيق
لمستحقﻰ الدعم من هذه الفئات ،واتخاذ الوسائل الﻼزمة لض مان حص ولها
علﻰ حقوقها ،وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنﻰ للمشاركة مع الحكومة

* قضايا الفقر والمرأة والمهمشين:

فﻰ مجال النهوض اﻻقتصادى واﻻجتماعﻰ بهذه الفئات.

 -ال دور ال ذى تلعب ه الم رأة يتمث ل ف ى :ارتف اع نس بة مس اهمتها ف ﻰ

 -اﻷث ر اﻻجتم اعى لتط وير اﻷوض اع اﻻقتص ادية عل ى العمال ة غي ر

اقتص اد المدين ة خاص ة ف ﻰ القط اع اﻹدارى بنس بة تص ل إل ﻰ %٧٠

الرس مية :وه و ي تلخص ف ﻰ الحاج ة إل ﻰ ت وفير ع دد كبي ر م ن ف رص

ويحتل التعل يم ،واﻹدارة واﻷنش طة العقاري ة المراك ز اﻷول ﻰ ف ي هيك ل

العمل بعد التطوير اﻻقتص ادى ،وبالت الي القض اء عل ﻰ البطال ة القائم ة

اﻷنش طة اﻻقتص ادية لﻺن اث وك ذلك ارتف اع نس بة الم رأة العامل ة ف ﻰ

بالمدينة وإحداث رواج اقتصادى يكون له مردود إيج ابي عل ﻰ العمال ة

مشروعات خاصة انتاجية.

غير الرسمية.

الوضع الراهن للخدمات بمدينة ديرب نجم

* الخدمات التعليمية:

* خدمات الشئون اﻹجتماعية:

التعليم اﻹبتدائى :بلغ ع دد الم دارس١٦مدرس ة بمتوس ط كثاف ة فص لية

يوجد بالمدينة  ٢وحدة اجتماعية لخدمة سكان المدين ة باﻹض افة إل ﻰ

٤٢٫٢تلمي ذ/فص ل ،التعل يم اﻹع دادي :بل غ إجم الﻰ ع دد الم دراس

 ٤جمعيات تنمية مجتم ع و١٢جمعي ة رعاي ة أهلي ة والهيئ ة القومي ة

١٢مدارس بمتوسط كثافة فصلية ٣٩٫٩تلميذ /فصل ،التعل يم الث انوي:

للتأمين اﻻجتماعي.

يوج د ٤م دارس بمتوس ط كثاف ة فص لية  ٣٥٫٧تلمي ذ/فص ل ،التعل يم
الفن ي الحك ومى :يوج د بالمدين ة ١مدرس ة ث انوى ص ناعي بمتوس ط
كثاف ة يبل غ نح و ٣٥٫٢طال ب/فص ل ،التعل يم الث انوي التج ارى :يوج د

* خدمات الشباب والرياضة:
ويتوفر بالمدينة  ٣مراكز شباب و نادى رياضي

بالمدين ة ٢مدرس ة بكثاف ة إجمالي ة تبل غ ٤٢٫٢طال ب/فص ل ،م دارس

* الخدمات الثقافية:

الثانوى الزراعى :مدرسة واحدة بكثافة تبلغ نحو  ٢٤٫٣طالب/فصل .

يوجد مكتبة عامة ومكتبة الطفل .

* الخدمات الصحية:
يوج د بالمدين ة مستش فﻰ ع ام ومستش فﻰ تخصص ية ومستش فﻰ
خاص ة ومرك ز ص حي ومكت ب ص حة وعي ادة ش املة ورعاي ة الطف ل
ومعم ل تحالي ل خ اص ،وق د بل غ إجم الﻰ ع دد اﻷس رة بالمدين ة
١٨٠سرير.

التحليل الرباعﻰ لقطاع تنمية اﻹقتصاد المحلﻰ )(SWAT ANALYSIS
القطاعات
العرضية:

الحكم الحضرى

الفقراء والمرأة والمهمشين

القضايا البيئية

نقـاط القوة
 زيادة موارد المدينة وتحقيق قيمة مضافة لما هوقائممنها
 دعم بناء قدرات واداء اﻻدارة المحلية في تطبيق التشريعاتواللوائح وتبسيطها
 -العمل بنظام الشباك الواحد من اجل التيسير على المستثمرين

 ربط القروض بضمانات قد يتعذر توفيرها بالنسبة للمبتدئﲔ عدم رغبة الصندوق اﻻجتماعي في مشاركة اﳉمعيات اﻻهليةكوسيط لﻼقراض
 اقتصار انشطه اﳉمعيات اﻻهلية على اﻻعانات واﻻعمال اﳋيريةوالتاهيل في حاﻻت محدودة .

 -دعم دور المنظمات غير الحكومية واﻻهلية والمجتمع المدني

 انخفاض نسبة تمثيل المرأة في قوة العمل الثقافة المحافظة خاصة فيما يتعلق بتعليم المرأة وما يترتبعلى ذلك من انخفاض معدﻻت التعليم لدى المرأة
 القروض الميسرة بمبالغ ضئيلة وﻵجال محدودة . محدودية الموارد واﻻعتمادات المدرجة للمدينة ضمن موازنةالمحافظة

في مجال تنمية القدرات وتطوير العشوائيات .
 دعم دور المرأة في تنمية اﻻقتصاد المحلي تحويل المخلفات الزراعية الى منتجات قيمة مضافة)كمبوست( .

المخاطر

الفرص
 -صدور القانون رقم ١٤١لسنة ٢٠٠٥وكذا تعديﻼت القانون

 -عــدم ت وفير ت دريب مناس ب للقي ادات والك وادر الفني ة والتنفيذي ة

٨٩لسنة ١٩٩٨ﲟا يتيح للكيانات الصغيرة التقدم للمناقصات التي تطرح
على مستوى اﻻقليم واﶈافظة واﳌدن اﻻخرى

ومعاونيها

 مشروعات اﳉهات اﳌانحة لدعم قدرات اﳉمعيات اﻻهلية فـي تنفيـذاﳌشروعات التي تخلق فرص عمل واﻻقراض اﳌيسر للمشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر .

 تفعيل دور بنك التنمية الزراعى فى منح القروض للمشروعاتالصغيرة .
 انشاء مصانع في الظهير الصحراوي لتدوير القمامة وﲢويلالفات الزراعية الى اسمدة عضوية )كومبيست(

 ع دم ت وفير اﻹمكان ات التنظيمي ة والمؤسس ية ﻹدارة النش اط الت دريبيبصورة متكامل ة وفيم ا ي وفر احتياج ات القطاع ات اﻹنتاجي ة م ن العمال ة
المدربة .

 عقيد إجراءات إنشاء مشاريع إنتاجية تس اعد عل ى تولي د ال دخولوخلق فرص للعمل .
 -الحرق المكشوف للقمامة وكذا المخلفات الزراعية

اﻷهداف
 زيادة معدل النمو اﻻقتصادى ،ومن ثم زيادة فرص العمل الجديدة والدخول ورفع مستوى المعيشة. تنويع القاعدة اﻻقتصادية للمدينه من خﻼل ضخ استثمارات جديدة ﻻنشطة جديدة او قائمة ،مع التركيز على القطاعات اﻻقتصادية الواعدهوخاصة الصناعة.
 الحفاظ على اﻷراضى الزراعية ذات اﻹمكانيات الجيدة. رفع معدﻻت نصيب الفرد من الدخل و الناتج المحلي . دعم اﻻقتصاد للنهوض بالعمران و البنية اﻻساسيةتنشيط قطاع الخدمات والتجاره كأنشطه مساعده للنشاط الرائد للمدينه وانعكاس ذلك على تنافسية مختلف القطاعات اﻻنتاجية والخدمية.
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نقـاط الضعف

حجم السكان اﻻمثل من المنظور اﻻقتصادي
حجم السكان المتوقع لمدينة ديرب نجم عام الهدف  ٢٠٢٧هو
 ٦٨٨٩٤نسمة
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جدول تقديرحجم السكان اﻻمثل من المنظور اﻻقتصادي
معدل اﻻعالة
مضاعف العمالة
جملة فرص العمل المتوفرة
اجمالﻰ فرص العمل اﻻجمالية
المتوقعة حتﻰ ٢٠٢٧
عدد السكان المتوقع من المنظور
اﻻقتصادى حتﻰ ٢٠٢٧
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دراسة النقل والطرق لمدينة ديرب نجم

يتم خدمة مدينة ديرب نج م بش بكة م ن الط رق اﻹقليمي ة الت ﻰ تح يط

 -موقف الزقازيق

بالمدين ة ومنه ا طري ق )الزق ازيق – الس نبﻼوين ( ويعتب ر الم دخل

و ه و موق ف يق ع عل ﻰ ش ارع النص ر جن وب المدين ة ،و يخ دم ه ذا

الجنوبي للمدينة ،فهو طريق مزدوج بعرض  ١٨متر و حج م الحرك ة

الموقف خط ديرب نج م – الزق ازيق  .و يعم ل علي ه ع دد  ٢٠٠مركب ة

١٧٤٨وح دة عرب ة مكافئ ة  /ي وم وحال ة رص فه جي دة ،ويوج د أيض ا

ميكروباص و  ٣٠مركبة ربع نقل .

طريق )ديرب نجم .-مي ت غم ر ) ش ارع  ٢٣يولي و( ويعتب ر الم دخل

 -موقف اﻹبراهيمية .

الغرب ي للمدين ة و يتك ون الطري ق م ن ح ارتين بع رض  ١٤مت ر

و ه و موق ف يق ع عل ﻰ جن وب مص رف بح ر ص فط ش رق المدين ة

) ش امﻼ الطب ان اﻻس فلتﻰ و التراب ي ( و ه و مرص وف و ف ي حال ة

) شمال شارع فيصل و هو امتداد طري ق اﻹبراهيمي ة ( .و ه و موق ف

جيدة  ،و و حجم الحركة ١٣٩٢وحدة عربة مكافئة  /يوم .

يخ دم ع دد م ن الخط وط الت ي تعم ل لخدم ة المن اطق الواقع ة ش رق و
شمال شرق ديرب نجم
 موقف ميت غمره و موق ف يق ع عل ﻰ جن وب و ش رق المدين ة عن د التق اء طري ق
السنبﻼوين – االزق ازيق م ع ش ارع اب و عم ده وامت داده ،و ه و موق ف
يخدم عدد من الخطوط التي تعمل لخدمة المنطقة الواقع ة غ رب دي رب
نجم

* السكك الحديدية:

خريطة شبكة الطرق اﻹقليمية
والرئيسة بالمدينة

ﻻ يوجد ارتب اط ب ين خط وط س كك حدي د مص ر و مرك ز دي رب نج م ،
حيث أن خطوط السكك الحدي د تمت د ش مال أو جن وب المرك ز .اذ يمت د
خ ط الزق ازيق – مي ت غم ر – زفت ﻰ – الس نطة – طنط ا ،جن وب مرك ز
ديرب نجم  ،و هو خط فرعﻰ مفرد يبل غ طول ه الكل ﻰ  ٥٦ك م و يوج د
علي ه  ١٨محط ة ي أتي أهمه ا الزق ازيق جنوب ا و مي ت غم ر غرب ا و
محطة ميت غمر هي اقرب المحطات الكبيرة إل ﻰ مدين ة دي رب نج م و
التي تبعد في حدود  ٢١كم عن مدينة ديرب نجم .

* تحليل الوضع الراهن:
 من خﻼل الدراس ات الس ابقة لش بكة الط رق بالمدين ة باﻹض افة إل ﻰما توفر من معلوم ات متاح ة مث ل الخ رائط و البيان ات توض ح ش بكه
الطرق لمدينة ديرب نجم والتي يﻼح ظ منه ا أن ش بكة الط رق داخ ل
المدين ة غي ر مرتبط ة م ع بعض ها بت درج هرم ي م ن حي ث وج ود
ش وارع رئيس ية وأخ رى ش ريانية وش وارع ثانوي ة و ت رتبط ش بكة
الط رق الداخلي ة ب الطرق اﻹقليمي ة ع ن طري ق م داخل المدين ة ،و ه م
المدخل الشمالي من اتج اه محافظ ة الدقهلي ة و الس نبﻼوين و الم دخل
الغرب ي م ن اتج اه محافظ ة الدقهلي ة و غم ر و الم دخل الجن وبي م ن
اتجاه الزقازيق و المدخل الشرقي من اتج اه كف ر ص قر و اﻹبراهيمي ة
و ههي ا و جمي ع الم داخل بحال ة جي دة .و بع ض ش وارع الش بكة
الداخلية مرصوف و ﻻ يوج د ب ه أرص فة مش اة و ال بعض اﻷخ ر غي ر
مرصوف.
 و يتراوح متوسط عروض الطرق حوالﻰ  ١٤متر مث ل ش ارع ٢٣يوليو ،شارع النصر و شارع ابو عمدة و امت دادة و جميعه ا يق ع ف ﻰ
منطقة ديرب نجم المحطة.

* اﻹحتياجات المستقبلية:
 -اقتراح اربع

مستويات للطرق هﻰ  :طرق شريانية  ،طرق

تجميعية رئيسية و طرق تجميعية ثانوية وطرق محلية مع تطوير
القطاعات العرضية لها بعرض يتناسب مع حركة المرور المستقبلية
دون اللجوء الﻰ نزع اﻻراضﻰ او الممتلكات فﻰ المستقبل بقدر
اﻻمكان .
 تحقيق الربط المناسب و المباشر بين المدينة و امتداداتهاالعمرانية و بين شبكة الطرق اﻻقليمية فﻰ جميع اﻻتجاهات ورصف
الشوارع الهامة.
 العناية باﻷرصفة علﻰ الشوارع الهامة و اﻻهتمام بتطويرها وصيانتها و إنارتها بصفة مستمرة .
 تطوير موقف انتظار المركبات و اعادة تنظيمه و توسعته ليخدمالزيادة في حركة النقل
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*أهم الطرق البرية اﻹقليمية الموصلة للمدينة * :مواقف النقل الجماعي:

التغذية بالمياه
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* متوسط إستهﻼك المياه اليومﻰ :

من المقرر دعم عملية التغذية بالمياه بمدينة ديرب نجم من خﻼل محطة

نصيب مدينة ديرب نجم من كميات المياه المنتجة من محطات المياه الجوفية

مياه ههيا من خﻼل مد خط مياه بقطر  ٨٠٠مم من محطه ههيا

المختلفة يقدر بحوالي  ٩٦٥٠م/٣يوم ،تقريبا .وحيث أن عدد سكان مدينة

وتوصيلها لمدينه ديرب نجم والتوابع بعد ذلك )تم تنفيذه فعليا حتي وسط

ديرب نجم حاليا ) (٢٠٠٨يبلغ حوالي  ٥٥٦١٦نسمة ،فان معدل نصيب

المدينة( علي أن يتم أخذ وصلة من الخط الناقل بقطر  ٣٥٠مم

الفرد من المياه المنتجة للمدينة يبلغ حوالي  ١٧٤ل /فرد/يوم .وتبلغ

لدعم عملية التغذية بالمياه بالمدينة .ومن المقرر أن يتصل خط الدعم

التسربات من شبكة المياه حوالي  %٢٠من اجمالي كمية المياه المنتجة،

قطر  ٣٥٠مم بخزان المياه اﻷرضي المقترح .ومن المتوقع ان يغذي

وبالتالي فان معدل اﻻستهﻼك الفعلي بمدينة ديرب نجم حاليا ) (٢٠٠٨يقدر

الخط المقترح من ههيا مدينة ديرب نجم بكمية متوسطة من مياه الشرب

بحوالي  ١٣٩ل/فرد/يوم.

تتراوح بين  ٨٠٠٠متر مكعب يوميا الي  ١٠٠٠٠متر مكعب يوميا.

* الوضع الراهن للشبكة:
يتم توزيع مياه الشرب بجميع مناطق ديرب نجم القائمة من خﻼل شبكةمواسير
التغذية بالمياه العمومية المكونة من مواسير تتراوح أقطارها مابين  ١٠٠مم

* أوجه القصور فﻰ الشبكة الحالية:
ضيق بعض الشوارع وعدم انتظامها يعوق عمليات تشغيل وصيانة
شبكة مياه الشرب

) ٤بوصة( ٢٥٠ ،مم ) ١٠بوصة( باجمالي أطوال تقدر بحوالي  ٩٢كم.

اﻻعتماد الكلي علي المياه الجوفية كمصدر وحيد لمياه الشرب

وشبكة المياه مصنوعة من البﻼستيك ويوجد بالشبكة خط مواسير حديد مجلفن

عدم توافر حرم كاف لمحطات المياه الجوفية يؤدي الي احتمالية

يمر بشارع  ٢٣يوليو قطر ٢٥٠مم بطول  ٦٠٠متر.

تلوث المياه

وتم حديثا تنفيذ خط ناقل للمياه قطر  ٨٠٠مم من محطة مياه ههيا المرشحة

عدم توافر خزانات أرضية لمياه الشرب

حتي وسط مدينة ديرب نجم لدعم عملية التغذية بالمياه بالمدينة من محطة

محدودية سعة الخزانات العالية القائمة بالمدينة

مياه ههيا المرشحة.

اﻻستثمارات ذالتي يحتاجها القطاع لرفع كفاءة أعمال التغذية بمياه
الشرب.

* تحليل الوضع الراهن:

* اﻻحتياجات المستقبلية:

 -شبكة المياه تغطﻰ كامل المدينة حيث ﻻ توجد مناطق محرومة من الخدمة

أوﻻ :مصدر المياه:

 -يتم خدمة المدينة من خﻼل عدد  ٥محطات جوفية لمياه الشرب

المي اه الجوفي ة ه ي المص در الوحي د لتلبي ة متطلب ات مدين ة دي رب نج م

 يوجد خطة لدعم محطات المياه الجوفية بأضافة  ٣أبار بالغواطس الرئيسية غالبية اﻷسر متصلة بالشبكة العامة من خﻼل عدادات مما يعطي مصداقيةلفواتير المياه ويسهل إدارة التحكم في تسرب المياه من الشبكة
 شبكة المياه بحالة جيدة ومن المقرر تنفيذ خزان ارضي لمياه الشرب ضمنأعمال دعم تغذية المدينة من محطة مياه ههيا .
 عدم توافر حرم كاف لمحطات المياه الجوفية يؤدي الي احتمالية تلوثالمياه
 عدم توافر خزانات أرضية لمياه الشرب . محدودية سعة الخزانات العالية القائمة بالمدينة . -عدم توافر خزانات ارضية حاليا بالمدينة ومحدودية سعة الخزانات العالية

باحتياجاته ا م ن مي اه الش رب .ي تم تغذي ة المدين ة حالي ا م ن خ ﻼل ع دد ٥
محطات جوفية تتواجد بنطاق المدينة
يوجد بمدينة ديرب نجم عدد  ٣خزان ات عالي ة لمي اه الش رب وه ي :خ زان
المحطة الرئيسية بسعة  ٢٠٠م ٣وبارتفاع  ٣٢متر ،خزان محطة الس وق
بسعة  ٥٠٠م ٣وارتفاع  ٤٠متر ،خزان محطة ديرب نجم البلد بسعة ٦٠
م ٣وبارتفاع  ١٥متر .وبذلك يبل غ اجم الي س عة التخ زين الع الي لخزان ات
مياه الشرب القائمة بالمدينة بحوالي  ٧٦٠م.٣

ثانيا  :شبكة المياه:

العاملة يشكل تهديدا مباشرا علي استمرارية وكفاءة أعمال التغذية بمياه

ولتحسين نوعية مياه الشرب بمدينة ديرب نجم ،تنفيذ وصلة تغذية

الشرب.

رئيسية جديدة للربط مع الخط الناقل الواصل من محطة مياه ههيا .

عدم توافر التمويل الكاف ﻻستكمال مشروعات دعم عملية التغذية بمياه

إنشاء الخزان اﻷرضي اﻷول بسعة  ١٨٠٠م٣

الشرب من محطة المياه المرشحة بههيا

إ نشاء الخزان اﻷرضي الثاني بسعة  ١٨٠٠م٣

يوجد خطة لدعم محطات المياه الجوفية بأضافة  ٣أبار بالغواطس الرئيسية

إنشاء الخزان العالي بسعة  ٦٠٠م٣

بتكلفة مبدئية  ٣٥٠ألف جنيها ) ٢٥٠ألف جنيها للغواطس و ١٠٠ألف
جنيها لﻸبار(.
من المقرر تنفيذ خزان أرضي لمياه الشرب بسعة تخزينية تقدر بحوالي
 ١٠٠٠م ٣بموقع محطة مياه السوق.

شبكات المياه للتوسعات الجديدة وحنفيات الحريق الﻼزمة .
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الصرف الصحﻰ
* الوضع الراهن:
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يتم خدمة كامل مدينة ديرب نجم بمشروع متكامل للصرف الصحي مكون
من شبكات انحدار ومحطة رفع رئيسية باﻻضافة الي عدد  ٣محطات رفع
فرعية ومحطة المعالجة.
 المحطة الفرعية ) :(١تقع بديرب نجم البلد وتقوم بتجميع مياهالصرف من غالبية مناطق ديرب نجم البلد ورفعها الي مطبق علي شبكة
اﻻنحدار المتجهة الي محطة الرفع الفرعية ) (٢وذلك من خﻼل خط طرد
بقطر  ٥٠٠مم .وتقدر طاقة المحطة التصميمية بحوالي ٣٠٢٤م/٣يوم.

شبكات انحدار تغطي المناطق القائمة حاليا بالمديتة وهي بأقطار تتراوح ما بين
قطر ٧بوصة وقطر  ٣٦بوصه من الفخار المزجج.
محطة المعالجة تقع بالمنطقة المجاورة لعزبة "ليبو" علي مساحة  ٥فدان .وتقدر
طاقة محطة المعالجة التصميمية الحالية بحوالي  ١٠٠٠٠م/٣يوم ،يمكن زيادتها
الي  ٢٠٠٠٠م /٣يوم عند تنفيذ توسعات المرحلة الثانية من محطة المعالجة

* المشاكل والمعوقات:
تتمثل أوجه القصور بقطاع الصرف الصحي في:
 -ع دم كفاي ة طاق ة محط ة الرف ع الرئيس ية يه دد بح دوث طف ح بمنطق ة المحط ة وم ا

 محطة رفع رقم ) :(٢تقع بمنطقة وسط المدينة وتخدم منطقة وسطالمدينة باﻻضافة الي التصرفات القادمة من محطة الرفع الفرعية )(١
باﻹضافة لما يستجد مستقبﻼً من أعمال .تستقبل المحطة المياه الواردة

 -محدودية الطاقة التصميمية لمحط ة معالج ة الص رف الص حي .وه ذا الوض ع يش كل

إليها من خﻼل خط انحدار بقطر  ٩٠٠مم .تقوم المحطة بضخ المياه من

خطورة محققة علي كفاءة أعمال المعالجة بالمحطة في المستقبل القريب عندما تزي د

خﻼل خط طرد قطر ٦٠٠مم إلي مطبق علي شبكة الصرف المتجهة الي
محطة الرفع الرئيسية ) .(٤والمحطة بطالقة  ١٣٦٥٠م/٣يوم.

التصرفات الواصلة لمحطة المعالجة عن طاقتها التصميمية

 محطة رفع رقم ) :(٣تقع المحطة بمنطقة القوصلة وسط المدينةوتخدم منطقة القوصلة باﻹضافة لما يستجد مستقبﻼً من أعمال .تستقبل
المحطة المياه الواردة إليها من خﻼل خط انحدار بقطر ٩٠٠مم .تقوم
المحطة بضخ المياه من خﻼل خط طرد قطر  ٥٠٠مم إلي مطبق علي
شبكة اﻻنحدار المتجهة الي محطة الرفع الرئيسية ) .(٤وتقدر طاقة
المحطة التصميمية بحوالي  ٣٠٢٤م/٣يوم
 محطة الرفع الرئيسية ) :(٤تقع المحطة بمنطقة خلف الضرائب وهيتخدم منطقة وسط المدينة خلف الضرائب باﻻضافة الي التصرفات الواردة
اليها من جميع محطات الرفع الفرعية بالمدينة .وتقوم المحطة بضخ
المياه من خﻼل خط طرد بقطر٩٠٠مم يصل إلي محطة معالجة ديرب
نجم .وتقدر طاقة المحطة التصميمية بحوالي  ٢٤١٩٢م/٣يوم.

يمثله من تهديد مباشر للبيئة المحيطة وخطورة محققة علي الصحة العامة.

* اﻹحتياجات المستقبلية :
 زيادة طاقة محطة الرفع الرئيسية القائمة من  ٢٨٠لتر/ث ) ٢٤١٩٢م/٣يوم( إلي ٣٦٢لتر/ث ) ٣١٢٧٧م/٣يوم( ﻻستيعاب التصرفات المستقبلية للمدينة.
 تقترح الدراسة بتنفيذ توسعات المرحلة الثانية لمحطة المعالجة لزيادة طاقتهاالتصميمية إلي  ٢٠٠٠٠م/٣يوم.

شبكة اﻻنحدار :
توص ي الدراس ة بتخط يط وتص ميم ش بكات انح دار لتجمي ع مي اه الص رف الص حيتغط ﻰ ه ذه المن اطق والمقترح ة به ذه الدراس ة .يج ب اﻷخ ذ ف ي اﻻعتب ار اﻷس س
والمع ايير الفني ة ال واردة ب الكود المص ري وطبق ا لمواص فات الهيئ ة القومي ة لمي اه
الش رب والص رف الص حي عن د تص ميم ش بكات اﻻنح دار .ويق در إجم الي أط وال
مواس ير اﻻنح دار المقترح ة بح والي  ٢ك م وبأقط ار  ٧بوص ة ) ١٫٥ك م ط ولي(٩ ،
بوصة ) ٠٫٥كم طولي( وفق قياسات اﻷطوال الفعلية باستخدام برنامج GIS

المخلفات الصلبة
* الوضع الراهن:
يتم تجميع المخلفات الصلبة الناتجة من اﻻستخدامات المختلفة بمدينة
ديرب نجم عن طريق ادارة النظافة بالوحدة المحلية ومن خﻼل المعدات
المتاحة بالحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.
كمية القمامة المتوالدة من المدينة حاليا يبلغ حوالي  ٣٨طن/يوم )سنة
 .(٢٠٠٨معدل تولد المخلفات البلدية يقدر بحوالي ٠.٦٨
كجم/الفرد/اليوم في  ،٢٠٠٨يرتفع إلي  ٠.٨كجم/فرد/يوم في .٢٠٢٧
كثافة المخلفات الصلبة تتراوح بين ٣٦٠-١٥٠كيلوجرام/م ٢٥٠) ٣كجم/
م.(٣
يتم تجميع القمامة بواسطة السيارات القﻼب وعددها سبعة سيارات،
والجرارات بمقطورها وعددها ثمانية جرارات ،ويتم نقل القمامة المجمعة
إلﻰ المحطة الوسيطة خارج المدينة بنطاق عزبة ليبو علي بعد  ٣كم من
المدينة.
يتم التخلص من القمامة الناتجة من المدينة خﻼل مقلب الصالحية المقام
بمواقع المحاجر المنتهية وكذلك المدفن الصحي بالخطارة.

* المشاكل والمعوقات:
 ضيق الكثير من الشوارع وعدم انتظامها يعوق سير مركبات تجميعالقمامةعدم توافر اﻷراضي الصالحة بيئيا ﻷعمال التخلص من المخلفات
الصلبة بمركز ديرب نجم
بعد موقع التخلص النهائي من القمامة يزيد من تكاليف أعمال نقل
المخلفات الصلبة .
هناك إحجام عن العمل بمشروعات النظافة ﻻنخفاض اﻷجور ونظرة
المجتمع السلبية

* تقدير الكميات:
تقدر كمية المخلفات حاليا ً بحوالﻰ ٣٨ط ن /ي وم ويق در ع دد الس كان س نة
الهدف نحو ٥٥٦١٦نس مة )ع دد س كان المدين ة الكتل ة الرئيس ية( ويص ل
مع دل انت اج الف رد س نة اله دف بح والﻰ  ٠٫٨كج م/ف رد/ي وم وب ذلك تك ون
المخلفات الصلبة الناتجة عام  ٦٣ : ٢٠٢٧طن /يوم.

* اﻹحتياجات المستقبلية:
وتتح دد ف ﻰ ت وفير ع دد  ٣س يارات ق ﻼب ٦م ٣اض افية وك ذلك ت وفير ٤
س يارات س عة ٢٥م ٣لنق ل القمام ة م ن المحط ة الوس يطه ال ﻰ الم دفن
الص حي بالخط ارة  ،توري د  ١٠٦حاوي ة لتجمي ع القمام ة س عة ٢م، ٣
والتوص ية باس تخدام الم دفن الص حي بالخط ارة عل ي أن يك ون نص يب
المدينة من منطقة المدفن حوالي  ٢٢فدان بعمق دفن  ٥أمتار تقريبا
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الكهرباء والطاقة
* الوضع الراهن:

* تحليل الوضع الراهن:

قطاع كهرباء شمال الشرقية – هندسة كهرباء ديرب نجم  -محطة

عليها الطاقة غير التقليدية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

محوﻻت ديرب نجم جهد  ٦٦/١١كيلو فولت سعة )  ( ٢٥ × ٣ميجا

معدل اﻻستهﻼك السنوي للفرد من الطاقة الكهربية لمدينة ديرب نجم

فولت أمبير.والتﻰ تغذى من خطﻰ الزقازيق والسنبﻼويين بجهد ٦٦

يقدر بحوالي  ٨٤٦.٤ك.وات .س/سنوي كبير بمقارنتة مع اﻻستهﻼك

ك.ف .وتقوم هذه المحطة بتغذية مباشرة للمدينة بنسبة  %٣٥من

السنوي للفرد بمركز ديرب نجم والذي يصل الي حوالي ٥٣٠

اجمالي قدرة المحطة وتغذي ايضا بعض القرى التابعة لها بنسبة %٦٥

ك.وات.س /سنوي .

من اجمالي قدرة المحطة وذلك من خﻼل موزعات جهد  ١١كيلو فولت

المدينة في حاجة إلﻰ إحﻼل وتجديد لبعض من محوﻻت التوزيع

من عدد  ٣لوحات توزيع )قدرة اللوحة منهم  ١٥م.ف.أ بنسبة تحميل

)اﻷكشاك( الحالية إلﻰ محوﻻت توزيع جديدة .

 %٨٠بعدد ) (٤خطوط دخل رئيسي من محطة المحوﻻت وعدد )(٨

يوجد بعض اسﻼك الجهد المنخفض غير معزولة.

خطوط إلي محوﻻت التوزيع -اكشاك التوزيع -علي شكل حلقات مفتوحة

اﻻستهﻼك الصناعي له وجود متوسط بمدينة ديرب نجم لذلك فالمدينة

وعدد ) (١مفتاح رابط قضبان بين قضبان التوزيع(.

في حاجة إلﻰ تنمية الصناعة وكذلك فصل اﻻحمال الصناعية عن اﻻحمال

متوسط نصيب الفرد من القدرة اﻹجمالية لمحوﻻت التوزيع بالمدينة يبلغ

المنزلية.

 ٤٣٩.١ف.أ.

متوسط استهﻼك المدينة من الطاقة الكهربية يعتبر ضعيف اذا ما تم

ومتوسط نصيب الفرد من القدرة الفعلية لمحوﻻت التوزيع بعد نسبة

مقارنتة بمتوسط اﻻستهﻼك علﻰ مستوى الجمهورية.

التحميل والتي تتراوح في حدود  % ٦٠يقدر بحوالي  ٢٦٣.٤ف.أ

جميع مناطق المدينة تعتبر مخدومه بالكهرباء.

ومن المعلومات التي حصلنا عليها من مركز معلومات المدينة وجدنا ان
متوسط استهﻼك الفرد من الطاقة الكهربية سنويا ً يصل الﻰ حوالي

* اﻹحتياجات المستقبلية:

 ٨٤٦.٤ك.وات س /سنوي وهذا المعدل كبير بالنسبة للمركز الذي يبلغ

احﻼل وتجديد شبكة الجهد المنخفض من صناديق توزيع وكابﻼت أرضية

 ٥٣٠ك.وات.س/سنوي و اقل بالنسبة للمحافظة والذى يبلغ ١٧٢٩.٤

للمدينة

ك.وات.س/سنوي وهﻰ ايضا اقل من متوسط استهﻼك الفرد من الطاقة

استكمال تغيير الوصﻼت العارية )غير معزولة( بوصﻼت معزولة في

الكهربية سنويا علﻰ مستوى الجمهورية حيث يبلغ حوالﻰ  ١٧٠٠ك.وات

جميع شبكات الجهد المنخفض

س/سنوي.

إنشاء عدد  ٢لوحة توزيع جهد  ١١ك.ف .سعة  ١٥م.ف.أ تعمل مع
لوحة التوزيع القائمة بالمدينة ليصبح العدد الكلي للوحات التوزيع ٥
لوحات توزيع جهد  ١١ك.ف بسعة اجمالية  ٧٥م.ف.أ وبسعة فعلية
 ٦٠م.ف.أ .بنسبة تحميل .%٨٠

اﻻتصاﻻت
* الوضع الراهن:

* اﻹحتياج المستقبلﻰ:

 -يتم خدمة مدينة ديرب نجم بما تحتاجه من الخطوط التليفونية بعدد ١

 -يبلﻎ اﻻحتياج المستفبلﻰ لمدينة ديرب نجم من الخطوط التليفونية

سنترال آلي بسعة ١٨٠٠٠خط وسعته القصوى  ٣٠٬٠٠٠خط.

 ٢٩٬٥٠٠ألف خط أى بزياده قدرها إجماليه تصل إلﻰ  ١١٬٥٠٠ألف

يبلغ عدد المشتركين  ١٥٬٢٦٧ألف مشترك

خط )سنة  (٢٠٢٧و ذلك لتحقيق المعدل العالمي من الكثافة التليفونية

عدد خطوط الشبكة اﻻرضيه ٢١٬٨٠٠خط و يوجد  ٢٠٨خط إنتظار

علﻰ مستوى المدينة مع اﻷخذ في اﻻعتبار بأن السعة الحالية لسنترال

 -الكثافة التليفونية لمدينة ديرب نجم تبلغ ) ٢٢٧بعد خصم %٣٠

ديرب نجم  ١٨٠٠٠خط.

خدمات( وهﻰ تعتبر كثافة تليفونية مرتفعة إﻻ أنها تظل أقل من المعدﻻت

 -يبلغ اﻻحتياج المستفبلﻰ ) (٢٠٢٧لمدينة ديرب نجم من خطوط الشبكه

العالمية

إلﻰ  ٤٤٬٣٠٠إلف خط أى بزياده تقدر  ٢٢٬٥٠٠ألف خط

تبلغ الكثافة التليفونية للمشتركين  ٢٧٦مشترك ١٠٠٠/نسمة.

 -زيادة خطوط الريط من الفيبر أوبتك و ذلك لتحقيق المعدل العالمي

 -٢مكاتب الخدمة العامة:

من كثافة الشبكه علﻰ مستوى المدينة تقدر  ١١٥٠خط.

 تتوافر بمدينة ديرب نجم العديد من الخدمات العامة التي تلبﻰ احتياجاتالمواطنين حيث يوجد بالمدينه:

منظور مدينة ديرب نجم – قطاع المرافق والبنية اﻷساسية

يوجد بمدينة ديرب نجم وبناءا علي المعلومات التي حصلنا عليها من

ﻻ يوجد أي استغﻼل للطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة والتي يطلق

المحاور العرضية لقطاع المرافق والبنية اﻷساسية

منظور مدينة ديرب نجم – قطاع المرافق والبنية اﻷساسية

أوﻻ  :الحكم الحضري:

 -المخصص ات المالي ة المقدم ة م ن قب ل اﻹدارة المحلي ة بالمدين ة

* النقل والطرق:

يﻼحظ قلة الموازنة المالية المخصصة لتوفير وتشغيل وصيانة وح دات

القرارات والقوانين المنظمة لتوفير وسائل النقل هى:
قانون رقم  ١٠٦لسنة  ١٩٥٠في شان النقل العام للركاب بالسيارات
 ،قرار وزير النقل و المواصﻼت والنقل البحري رقم  ٤٨١لسنة
 ١٩٧٨في شان التفويض في اﻻختصاصات ،قانون نظام الحكم
المحلﻰ رقم  ٤٣لسنة .١٩٧
 معوقات اﻹدارة المحلية لتوفير وسائل النقل وأعم ال الص يانة للط رقوالمركبات وتتمثل فى عدم توافر الميزانية الكافية لتسيير عرب ات نق ل
رك اب داخلي ة ،وع دم وج ود الميزاني ة الكافي ة لص يانة الطرق،وع دم
توافر حجم من النقل يضمن اقتصادية مشروعات النقل.

مي اه الش رب م ن قب ل اﻹدارة المحلي ة ولك ن تق وم الخط ط الحالي ة
والمخصص ات المالي ة لﻺم داد بمي اه الش رب بمدين ة دي رب نج م عل ى
الخطط العام ة والموازن ة العام ة م ن قب ل الهيئ ة القومي ة لمي اه الش رب
والصرف الصحي.

* الصرف الصحي:
 القرارات والقوانين المنظمة لتوفير خدمات الصرف الصحى بالمدينة :هي نفس القرارات الخاصة بمياه الشرب.
 معوقات اﻹدارة المحلية لتوفير خدمات الصرف الصحى :ومن أهمها:عدمتوافر محاضرات وبرامج توعية لرفع الوعي لدي المواطنيين لكيفية

 -اﻹجراءات الحالية لت وفير وس ائل النق ل وح ل مش اكل الط رق والنق ل

التعامل مع خدمات الصرف باﻷسلوب اﻷمثل  ،عدم كفاية معدات التشغيل

خاص ة بالمن اطق المحروم ة ،وتتمث ل ه ذه اﻹج راءات ف ي :تمهي د

والصيانه وقطع الغيار

الطرق ورصفها .

 -اﻹجراءات الحالية وخطة المدينة ﻹمداد المناطق المحرومة بخدمات

* التغذية بمياه الشرب:

الصرف الصحى ،وتتمثل فى :في الوقت الحالي ﻻ يوجد اية خطط فيما
يخص قطاع الصرف الصحي نظرا لحداثة المشروع.

 القرارات والقوانين المنظمة لتوفير مياه الشرب بالمدينة:قرار وزير التعمير والدولة لﻺسكان واستصﻼح اﻷراضي رقم ١١١

* المخلفات الصلبة:

لسنة  ١٩٨٠بخصوص اﻻشتراطات الواجب توافرها في خزانات

 -القرارات والق وانين المنظم ة لت وفير خ دمات جم ع وت دوير وال تخلص

المياه ،المعايير الرسمية لمنظمة الصحة العالمية ) ،(WHOومعايير

من المخلفات الصلبة ،وهى:

وزارة الصحة  ١٩٨٥لتحديد نوعية المياه الجوفية ،القانون ٢٧

ق انون  ١٩٦٧/٣٨الخ اص بالنظاف ة العام ة ،ق انون ١٩٥٦/١٤٠

لسنة  ١٩٧٨بشأن المواصفات الصحية الخاصة بمﺂخذ عمليات مياه

الخاص بالطرق وقراراته التنفيذية.
 -معوقات اﻹدارة المحلية لتوفير خدمات جمع وتدوير والتخلص من

الشرب وحمايتها من التلوث.
معوقات اﻹدارة المحلية لتوفير مياه الشرب  -ومنها :عدم كفاية
معدات التشغيل والصيانه وقطع الغيار ،ﻻ يوجد تدريب كافي للعماله
في مجال المياه .
اﻹجراءات الحالية وخطة المدينة ﻹمداد المناطق المحرومة بالمياه
والحفاظ على جودة مياه الشرب :يوجد خطة لدعم محطات المياه
الجوفية بأضافة  ٣أباربالغواطس الرئيسية بتكلفة مبدئية  ٣٥٠ألف
جنيها ) ٢٥٠ألف جنيها للغواطس و ١٠٠ألف جنيها لﻸبار( .من
المقرر تنفيذ خزان أرضي لمياه الشرب بسعة تخزينية تقدر بحوالي
 ١٠٠٠م ٣بموقع محطة مياه السوق.من المقرر دعم عملية التغذية
بالمياه بمدينة ديرب نجم من خﻼل محطة مياه ههيا من خﻼل مد خط
مياه بقطر  ٨٠٠مم من محطه ههيا وتوصيلها لمدينه ديرب نجم علي
أن يتم أخذ وصلة من الخط الناقل بقطر  ٣٥٠مم لدعم عملية التغذية
بالمياه بالمدينة .ومن المقرر أن يتصل خط الدعم قطر  ٣٥٠مم
بخزان المياه اﻷرضي المقترح .ومن المتوقع ان يغذي الخط المقترح
من ههيا مدينة ديرب نجم بكمية متوسطة من مياه الشرب تتراوح بين
 ٨٠٠٠متر مكعب يوميا الي  ١٠٠٠٠متر مكعب يوميا .وقد تم بالفعل
تنفيذ الخط الناقل للمياه قطر  ٨٠٠مم حتي وسط مدينة ديرب نجم،
والمشروع متوقف لحين تدبير التويل الﻼزم.

المخلفات الصلبة وتتمثل فى :عدم كفاية اﻷيدى العاملة فى مجال

النظافة و قلة الوعي البيئي لدي المجتمع المحلي .

بديرب ﳒم ) ،(٢٠١٥ﻻ يوجد اية مشروعات جارية أو مخططة فيما يتعلق

الشركة اﳌصرية لﻼتصاﻻت بالتعاقد مع مقاولﲔ لعمل الصيانة الﻼزمة

بقطاع التخلص من الفات الصلبة البلدية .ومن اﳉدير بالذكر أن

لشبكة اﻻتصاﻻت في مجال اﳊفر ومد الكابﻼت بينما تقوم الشـركة

السيارات القﻼب اﳋاصة بجمع القمامة وتلك اﳋاصة بنقل القمامة قد

بأعمال اللحامات من خﻼل كوادرها الفنية ،كما توجد متابعة مستمرة

ﰎ توريدها خﻼل السنوات اﻷخيرة "منذ عام ."٢٠١١

ﳉودة الشبكة ومستوى مقاومة عزل الكابﻼت بواسطة أجهزة الشركة

المخصصات المالية الحالية لمواجهة المشكلة:

.

هن اك إحج ام ع ن العم ل بمش روعات النظاف ة ﻻنخف اض اﻷج ور ونظ رة
المجتمع السلبية.

* الكهرباء والطاقة:

ثانيا القضايا البيئية:
* النقل والطرق

 -القرارات والقوانين المنظمة لتوفير هذه الخدمة:

 -تحديد اﻵثار البيئية الناتجة عن الوضع الراهن للنقل والمرور

الق رارات والق وانين المنظم ة لت وفير خدم ة اﻹم داد بالكهرب اء .ق انون

وأوجه القصور به وحجم ومواقع التلوث  :يزداد التأثير عند أماكن

 ١٣٨لسنة  ٢٠٠٦الصادر من رئيس الجمهورية
اﻹجراءات الحالية وخطة المدينة ﻹمداد المن اطق المحروم ة بالطاق ة:زيادة عدد المحوﻻت الفرعي ة عل ى الش بكة القائم ة بالفع ل وذل ك لتلب ى
اﻻحتياجات المستقبلية لﻸحمال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط الحالي ة
ع ن طري ق م د حلق ات جدي دة وإح ﻼل واس تبدال المح وﻻت الت ى تع دت
سعتها القصوى.

 المخصص ات المالي ة الحالي ة لمواجه ة مش كلة اﻹم داد بالطاق ة:ﻻ يوج د مخصص ات مالي ة حالي ا ً لمواجه ة مش كلة اﻹم داد بالطاق ة

ووسائل التنفيذ وأساليب الصيانة .

التقاطعات حيث تبدأ الحركة بعشوائية مما يزيد من حجم التلوث
والضوضاء ومن الواضح أن عدد كبير من الموتوسيكﻼت )تعتبر
وسيلة نقل أساسية في حلوان( ذات موديﻼت قديمة مما يزيد من حجم
التلوث البيئي الهوائي وكذلك الضوضاء.
 اﻷثر البيئى لتزايد التحضر الناتج عن وس ائل النق ل بأنواعه ا :واك بزيادة التحضر العمراني زيادة في وسائل النقل بمختلف أنواعها كما ت م
زيادة شــرايين الحرك ة اﻵلي ة بأنح اء المدين ة وبالت الي تب ع ذل ك زي ادة
طبيعية في كمية التلوث الناتج منها.
 -اﻹج راءات الحالي ة :تح اول المدين ة إيج اد ت وازن ب ين زي ادة الط رق

* اﻻتصاﻻت:

وبين النواحي البيئية والجمالية بالمدينة وذلك من خﻼل إقام ة مش اريع

 -القرارات والقوانين المنظمة لتوفير هذه الخدمة:

مثل :تشجير شوارع المدينة ،تطوير الميادين العامة ،اﻻهتم ام بم داخل

أحكام قانون البيئة رقم  ٤لسنة  ١٩٩٤وﻻئحته التنفيذية الخاصة

المدينة ،كما تحاول المدين ة العم ل عل ى ش ق ش رايين بديل ة لل ربط ب ين

بتقييم اﻷثر البيئى للمشروعات قبل اﻹنشاء والتشغيل ،إضافة إلى

أجزاء المدينة وذلك لتخفيف الكثافة المرورية وتقليل التلوث البيئي.

الﻼئحة الداخلية لهيئة اﻷمان النووى بهيئة الطاقة الذرية الخاصة
بنتائج قياس اﻹشعاع.
 هذا باﻻضافة الى ما اشار اليه رقم  ١٠لسنة  ٢٠٠٣بان تختصالجهة اﻻدارية بالمحافظات و التي تقوم بمنح تراخيص اقامة هذه
المحطات بمراعاة اﻻشتراطات المنصوص عليها من قبل الجهاز
)اﻻسطح الخراسانية – تقييم اﻻثر البيئي( وذلك قبل اصدار التراخيص.
اﻹجراءات الحالية وخطة المدينة ﻹمداد المناطق المحرومة بالطاقة
يتم تخصيص اﻻعتمادات المالية لقطاع اﻻتصاﻻت من خﻼل جزء من

* التغذية بالمياه:
 اﻵث ار البيئي ة الناتج ة ع ن نق ص كف اءة اﻹم داد بمي اه الش رب )الكم ىوالنوعي( :وتتمثل في :
توجد شكوي عامة من اﻷهالي من نوعي ة المي اه الفيزيائي ة ب الرغم م ن
احتمالية سﻼمتها صحيا
 وأيضا هناك مجموعة من المشاكل البيئي ة أهمه ا :ع دم وج ود ب رامجمح ددة للحف اظ عل ى نوعي ة المي اه المخزن ة ف ي الخزان ات اﻷرض ية

الموازنة العامة للدولة حيث تقوم الوزارة بطرح انشاء السنتراﻻت و

واستدامة صحتها.

الشبكات الرئيسية و الفرعية لبعض شركات قطاع اﻻعمال او الشركات

 -مص ادر التل وث لمي اه الش رب بالمدين ة ومنه ا:

الخاصة على ان تقوم هذه الشركات بتنفيذ تلك المشروعات ويتم

مواسير مياه الشرب و دخول الطين فيها مما يؤدى إلى تلوث المياه.

تسليمها الى الشركة المصرية لﻼتصاﻻت على ان تتولى الشركة بعد
ذلك عملية الصيانة.

كث رة انفج ارات

منظور مدينة ديرب نجم – قطاع المرافق والبنية اﻷساسية

اﻹجراءات اﳊالية  :وفق البيانات اﶈدثة من ادارة البيئة بالوحدة اﶈلية

-اصصات اﳌالية اﳊالية ﳌواجهة مشـكلة اﻹمـداد بالطاقـة :تقـوم

منظور مدينة ديرب نجم – قطاع المرافق والبنية اﻷساسية

 -اﻻجراءات الحالية  :يوجد خطة لدعم محطات المياه الجوفية بأضافة

كريهة ،تلوث الهواء نتيجة الحرق المكشوف ،تدهور اﻻراضى نتيجة

 ٣أبار بالغواطس الرئيسية بتكلفة مبدئية  ٣٥٠ألف جنيها ) ٢٥٠ألف

لرشح المياه الناتجة عن المخلفات وتسرب بعض المواد

جنيها للغواطس و ١٠٠ألف جنيها لﻸبار(.

الموجودة بالمخلفات ،تغير خصائص التربة ،إلقاء المخلفات في

من المقرر تنفيذ خزان أرضي لمياه الشرب بسعة تخزينية تقدر

المجارى المائية يؤدى إلى تغير خصائص المياه ونقص كمية

بحوالي  ١٠٠٠م ٣بموقع محطة مياه السوق.

اﻷكسجين الذاتي وانتشار الطحالب.

من المقرر دعم عملية التغذية بالمياه بمدينة ديرب نجم من خﻼل

 -هذا ويجدر اﻹشارة إلى أن :تشير البيانات المجمعة من مدينة ديرب

محطة مياه ههيا من خﻼل مد خط مياه بقطر  ٨٠٠مم من محطه ههيا

نجم إلي أن كمية المخلفات الصلبة البلدية المتوالدة حاليا من مدينة

وتوصيلها لمدينه ديرب نجم علي أن يتم أخذ وصلة من الخط الناقل

ديرب نجم تقدر بحوالي  ٣٨طن/اليوم تقريبا )غير شاملة المخلفات

بقطر  ٣٥٠مم لدعم عملية التغذية بالمياه بالمدينة .ومن المقرر أن

الطبية الخطرة التي يتم التعامل معها باستقﻼلية كما ذكر سابقا(.

يتصل خط الدعم قطر  ٣٥٠مم بخزان المياه اﻷرضي المقترح .ومن
المتوقع ان يغذي الخط المقترح من ههيا مدينة ديرب نجم بكمية
متوسطة من مياه الشرب تتراوح بين  ٨٠٠٠متر مكعب يوميا الي
 ١٠٠٠٠متر مكعب يوميا .وقد تم بالفعل تنفيذ الخط الناقل للمياه قطر

* الكهرباء والطاقة:
-

يمر خارج الحيز العمرانى للمدينة خط جهد عالى  ٦٦ك.ف القادم

 ٨٠٠مم حتي وسط مدينة ديرب نجم ،والمشروع متوقف لحين تدبير

من الزقازيق و السنبﻼوين الى محطة محوﻻت ديرب نجم و الحرم

التويل الﻼزم.

اﻻمن لهذا الخط هو  ١٥متر فى اﻻتجاهين من المنتصف و يمر هذا

* الصرف الصحي:
-

اﻵثار البيئية الناتجة عن خدمات الصرف الصحى المتصل

بالشبكات:وهى تنقسم إلى:
مشروع الصرف الصحي بمدينة ديرب نجم حديث اﻹنشاء ،وتخضع
المياه المعالجة للمراقبة حيث يتم تطبيق القانون رقم  ٤٨لسنة
 ١٩٨٢بشأن صرف المياه المعالجة .كما أن المشروع يخدم كامل
مناطق المدينة القائمة مما ينعكس بدوره علي حماية البيئة من التلوث
والمحافظة علي الصحة العامة.
وما يعيب مشروع الصرف الصحي القائم حاليا بمدينة ديرب نجم هو

الخط بمناطق زراعية خارج حيز المدينة .
يوجد بالمدينة بعض اسﻼك الجهد المنخفض غير معزولة يجب
تحويلها الى كابﻼت ارضية أو اسﻼك معزوله وذلك لحماية المواطنين

من خطر الصعق الكهربى .
 بي ان اﻷث ر البيئ ى لتزاي د التحض ر عل ى اﻹم داد بالطاق ة ف ى المدين ةويتمثل فى :قيام الدولة بإنشاء ع دد م ن المش روعات ف ي ه ذا المج ال،
والعائد المنتظر على المواطن من هذه المشروعات هو تحقي ق مص ادر
كهرباء آمنة ومستقرة لخدم ة المش روعات التنموي ة وت وفير الكهرب اء
للمناطق المحرومة والنائية.

محدودية الطاقة التصميمية لمحطة معالجة الصرف الصحي .وهذا

* اﻻتصاﻻت:

الوضع يشكل خطورة محققة علي كفاءة أعمال المعالجة بالمحطة في

يجب توفير المعدات العلمية الحديثـة ووساـئل الصيانة المتقدمة

المستقبل القريب عندما تزيد التصرفات الواصلة لمحطة المعالجة عن

والﻼزمة لتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة للشبكة بما يتﻼءم مع

طاقتها التصميمية.

معايير السﻼمـة الصحية والبيئية المنصوص عليها ولتﻼفي اﻵثار
السـلبية التي قد تعود على صحة اﻹنســان بأضــرار كبيــرة.

* المخلفات الصلبة:
-

اﻵثار البيئية الناتجة عن اﻷسلوب الحالﻰ لجمع والتخلص من

المخلفات الصلبة :انبعاث الغازات السامة عند احتراقها ذاتيا ً بالمقالب
العمومية والخاصة ،انبعاث الروائح .

* النقل والطرق:

التوزيع المكانى للمناطق المخدومة ومستوى الخدمة والغير
المخدومة وارتباط ذلك بالفئات المستهدفة :يتم تجميع المخلفات
الصلبة من كامل مدينة ديرب نجم دون تفرقة بين مناطقها المختلفة
حيث ﻻ توجد مناطق ﻻ يتم خدمتها ،وبالتالي ليست هناك تفرقة
للفقراء والمهمشين.

يوجد بالمدين ة ش بكة م ن الط رق المرص وفة تخ دم المن اطق الرئيس ية
فق ط وب اقي المن اطق ﻻ يوج د به ا س وى ط رق ترابي ة ذات ع روض
ض يقة ،باﻹض افة إل ى أن هن اك من اطق غي ر مخدوم ة بوس ائل النق ل
العام ة )التجمع ات الس كنية ف ي م داخل المدين ة تحت اج إل ى ش بكة
مواص ﻼت تربطه ا بوس ط المدين ة ،المن اطق التعليمي ة ف ي اﻷم اكن
البعيدة تحتاج إلى شبكة مواصﻼت تؤدى إليها(.

* التغذية بمياه الشرب:
ﻻ يمكن أن نغفل الدور اﻷساسي الفاعل للمرأة فيما يخص شئون
البيئة بحكم مسئوليتها في نطاق اﻷسرة عن تدبير أغلب شئونها
وتدبر معظم أحوالها .فالمرأة تستطيع من خﻼل تنظيمها لشئون
اﻷسرة ضبط معدﻻت اﻻستهﻼك للسلع والمواد الغذائية التي
تستهلكها اﻷسرة وذلك بالحد من اﻹسراف واﻹهدار لتلك المواد وهو
ما ينعكس بالضرورة على خفض حجم ما يترتب على استهﻼكها من
مخلفات صلبة تشكل عبئا ً على البيئة.

* الصرف الصحي:

قدرة الفئات المستهدفة لدفع قيمة مقابل الخدمة:
أن رسوم الخدمة التي تدفع شهريا ﻻ تمثل عبء اضافي علي كاهل
اﻻسر الفقيرة.

* الكهرباء والطاقة:
 التوزيع المكانى للمناطق المخدومة ومستوى الخدمة وغيرالمخدومة وارتباط ذلك بالفئات المستهدفة :جميع المناطق مخدومة
بالطاقة الكهربية وجميع المواطنين سواء الفقراء أو المهمشين
يتمتعوا بخدمة توصيل الكهرباء.
 قدرة الفئات المستهدفة على دفع قيمة فاتورة الكهرباء :ومنالمعوقات أيضا التى تواجه الفئات المستهدفة فى الحصول على
الخدمة هى إرتفاع تكلفة إدخال الخدمة ،حيث يوجد داخل المدينة
بعض اﻷسر غير قادرة على اﻹشتراك فى الخدمة ،باﻹضافة إلى
اﻹرتفاع النسبى فى قيمة الفاتورة الخاصة.

مشروع الصرف الصحي بمدينة ديرب نجم حديث اﻻنشاء ويغطي
كامل المدينة دون تفرقة بين مناطق المدينة المختلفة .كما أن تكلفة
التوصيل علي شبكة الصرف الصحي في متناول جميع الفئات
بالمدينة ،كما أن رسوم الخدمة الشهرية في حدود  %٣٥من فاتورة
المياه .وهذه الرسوم ﻻ تعكس بالطبيعة تكلفة مشروعات الصرف
حيث أنها مدعومة من قبل الدولة لجميع طبقات المجتمع دون
استثناء.

* اﻻتصاﻻت:
هناك بعﺾ اﳌناطق النائية والعزب اﶈرومة من هذه اﳋدمة وذلك لصعوبة
مد خطوط ﺷبكة أرضية إلى هذه اﳌناطق النائية بسبب اﻹرتفاع الكبير
فى التكلفة وإرتفاع تكلفة إدخال اﳋدمة حيث يوجد داخل اﳌدينة بعﺾ
من السكان غير قادرين على اﻹﺷتراك فى اﳋدمة

منظور مدينة ديرب نجم – قطاع المرافق والبنية اﻷساسية

ثالثا المرأة والفقر والمهمشين:

* المخلفات الصلبة:

منهجية صياغة الرؤية وركائزها اﻷساسية

* اﻻعتبارات المؤثرة فﻰ صياغة الرؤية:

* مقدمة:
تتبنى الهيئة العامة للتخطيط العمراني منهج التخطيط اﻹستراتيجي

إن صياغة الرؤية المستقبلية المحلية الخاصة لمدينة ديرب نجم

لوضع الرؤية المستقبلية للمدينة بهدف تحقيق التنمية المستدامة

والتﻰ تم تطويرها فﻰ عملية الشراكة المجتمعية وورش العمل

للمدينة،وضمان الخروج بإستراتيجية عملية قابلة للتطبيق

المنعقدة بالمدينة قد تأثرت بمجموعة من اﻻعتبارات التالية:

يشارك فى وضعها كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية بالمدينة،

 تعظيم القدرة التنافسية للمدينة ودورها المميز علﻰ المستوىاﻹقليمي لكونها حلقة الوصل بين الدقهلية ومحافظة الشرقية وكذلك

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

مما يعمل على حسن استغﻼل الموارد الطبيعية المتاحة ،وتحديد

تعد الشمالية البوابة الجنوبية للمحافظة ،والتأكيد علﻰ هذا الدور من

الموارد المالية الﻼزمة لتمويل عملية التنفيذ ،باﻹضافة إلى المخرجات

خﻼل تدعيم عناصر الحركة واﻻتصال من وإلﻰ المدينة.

التفصيلية للدراسة التى تساهم فى تنمية وإدارة عمران المدينة ،ولقد

 -تنمية المدينة بتوفير نوعية خدمات اقليمية مميزة تؤهلها ﻷن تكون

تم الوصول للرؤية المستقبلية الخاصة بمدينة ديرب نجم من خﻼل:

مركز خدمﻰ للجوار )التعليم المهنﻰ( .

استرجاع التحليل الرباعى ،وتحديد الرؤية الخاصة

بكل شريك

من ذوى الصلة ،تلى ذلك تحليل الرؤى المختلفة وصياغة رؤية

تعزيز القدرات اﻻنتاجية للﻺنتاج الزراعي بزيادة القيمه المضافه
وتقليل الفاقد وزيادة الدخول.
استغﻼل وسطية موقع المدينة في توفير الخدمات اﻻقليمية وتصدير

مستقبلية موحدة للمدينة وتحديد اﻷهداف الرئيسية والمشروعات

العمالة المدربة للمدن والتجمعات المجاورة .

المنفذة للرؤية المتفق عليها ،ثم تحديد المؤشرات الﻼزمة لمتابعة

تحسين شبكة الطرق بهدف توفير المرونه واﻹتصالية وتكامل التنميه

تحقيق الرؤية المستقبلية.

بالتجمعات العمرانية وتفعيل التكامل بين أجزاء المدينة.
إعادة تطوير مركز المدينة كمنطقة جاذبة للخدمات واﻻستثمارات
المحلية.

رؤيـة وأهــداف

استــراتيـجيـات

Vision & Goals

Strategy

خـطط تنفيـذية

أنشطـة ومشـروعات

تعزيز التوافق الحالي للمدينه مع الجوار سواء القطاع الريفي

Action

Activities

) داخل اقليم ديرب نجم( و القطاع الحضري )المدن و البؤر

اسغﻼل موقع ديرب نجم و عملها كحضانه للصناعات الصغيره و
المتوسطه..
إحياء القيمه التراثيه لديرب نجم وأستغﻼل تاريخ المدينه الثقافي
،وما بها من شعراء وأدباء في زيادة الموروث الثقافي للمدينه.

الصناعيه ذات الصله بالمدينه(.

* بناء الرؤية وأهدافها:

* ماذا يريد أهل ديرب نجم لمدينتهم؟:

تم تحديد رؤية التنمية اﻻستراتيجية لمدينة ديرب نجم بناءا علﻰ

ت م ط رح مجموع ة أس ئلة ع ن رؤي ة ك ل ط رف م ن ذوى الص لة ع ن

إمكانية تعظيم اﻻستفادة من مقومات وإمكانات المدينة واستدامتها

توقعات ه المس تقبلية لمدين ة دي رب نج م ورؤيت ه وأحﻼم ه للمدين ة ع ام

وكذلك عﻼج أوجه القصور والمشكﻼت القائمة فﻰ بعض قطاعات

الهدف  ٢٠٢٧ونظرا لتنوع إمكانات المدينة فق د ظه رت رؤى متع ددة

التنمية وتهدف رؤية المدينة إلﻰ إظهار القدرة اﻻقتصادية التنافسية

كالتالي:

لها وتحديد دورها المميز علﻰ المستوى اﻹقليمي ،مما يجعلها نقطة

اس تدامة الحف اظ عل ﻰ لق ب مدين ة دي رب نج م بأنه ا مدين ة نموذجيـ ـة

جذب لكثيرمن اﻻستثمارات التﻰ تدفع بتنمية المدينة نحو آفاق

)متوافقه -متكامله( كمركز للخدمات اﻻقليمية واﻻنتاجية مع الجوار

المسـتـقبـل.

وم ن خ ﻼل المناقش ة ح ول ه ذه ال رؤى اتض ح أهمي ة ك ل رؤي ة م ن
ال رؤى الس ابقة وأن لك ل منه ا م ا ي دعمها م ن مقوم ات وإمكاني ات
ويواجهه ا أيض ا مجموع ة م ن العوائ ق ،وله ذا ك ان م ن الض روري
تقييم هذه الرؤى من خ ﻼل دراس ة ق وة تأثيره ا عل ﻰ تنمي ة القطاع ات
المختلف ة بالمدين ة م ع إض افة رأى المش اركين ف ﻰ استش ارة المدين ة
وذوى الصلة  ،هذا باﻹضافة إلﻰ رأى اﻻستشاري ويمثله فريق العم ل
وكافة خبرائه.

ملخص الرؤية المستقبلية للمدينة

* القرارات اﻷساسية لتحقيق الرؤية:

فى إطار ما سبق فقد تم اﻻتفاق على الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم من خﻼل

رفع كفاءة شبكات المرافق ،تقوية شبكة الطرق اﻹقليمية ومح اور الحرك ة

مخرجات اجتماعات شركاء التنمية من أهل المدينة والمجلس المحلى على أن

واﻹتص ال ،تخط يط العش وائيات الموج ودة بالمدين ة ومن ع التع دى عل ى

يكون شعار مدينة ديرب نجم بحلول عام  ٢٠٢٧هو:

اﻷراضى الزراعية المردود اﻹيجابي للرؤية ويتلخص فى :

مدينة نموذجيــة )متوافقه -متكامله( كمركز للخدمات
اﻻقليمية واﻻنتاجية مع الجوار

خلق حراك اقتصادي لمدينة اس تنفذت تقريب ا ك ل الف رص اﻻقتص ادية وم ن
ث م ت وفير ف رص عم ل للش باب وتحوي ل المدين ة إل ى مرك ز حض ري ج اذب
للس كان واﻻس تثمارات ،واﻻس تفادة م ن الم وارد المت وافرة ووض ع رؤي ة

المبادرة الى التنمية الشاملة لتكون" :نموذجا للمدن المتوسطة فى كيفية تحقيق

المردود السلبى للرؤية :ويتمثل فى :

التقدم على مستوى الحكم المحلى وخلق إدارة فاعلة قادرة على التعامل مع

زي ادة الكثاف ات المروري ة داخ ل المدين ة وعل ى م داخلها ﻻعتباره ا مرك ز

المعطيات المحلية بصورة غير تقليدية واﻹدارة الفعالة للموارد المتاحة لتحقيق

خ دمي للتجمع ات م ن حوله ا وبالت الى )ي زداد حج م الت ردد عل ى المدين ة(

التقدم فى جميع المجاﻻت “.وبذلك تصبح الرؤية المحلية لمستقبل مدينة ديرب

وزيادة تكاليف الحفاظ عل ى البيئ ة بس بب اقت راح مجموع ة م ن الص ناعات

نجم هى خلق منظومة تعتمد على الشراكة بين اﻹدارة المحلية والمجتمع المحلى

للتنمية اﻻقتصادية.

فى تعبئة الموارد المالية والعينية الﻼزمة لتنفيذ برامج التنمية فى القطاعات ذات

* اﻷهداف والمؤشرات:

اﻷولوية لﻺحتياجات المحلية للمدينة.

* مقومات تحقيق الرؤية:
 -تميز المدينة باﻹنتاج الزراعي يمكنها من التوسع في اﻷنشطة اﻹقتصاديةالمكملة.

•

جع ل مدين ة دي رب نج م نقط ة ج ذب س كاني واس تقرار اجتم اعي م ن
خﻼل توفير فرص عمل مستقرة وخدمات جيدة.

•

ﻹنع اش الحرك ة اﻻقتص ادية بالمدين ة يج ب ت وفير من اطق ﻹقام ة

التنوع في اﻷنشطة اﻹقتصادية كالزراعه)كالفوكهه والموالح علي وجه الخصوص(

الص ناعات الخاص ه بالتنمي ه الريفي ه وتك ون بأس عار مناس بة مم ا

و الخدمات اﻻقليميه.

سيؤدي إلي جذب صغار المستثمرين بالمدينة.

توفراﻷيدي العاملة الرخيصة الغير مدربه بشكل كافي نظرا لتسرب العالي من التعليم

•

اﻻقليمي.

توافر المواد الخام التي يمكن إقامة العديد من المشروعات اﻹستثمارية عليها
كالتصنيع الريفي القائم علي الظهير الزراعي بالمدينه والمناطق الريفيه المجاوره و

•

الزراعيه المطلوبه وذات جوده عاليه.
التكامل بين مدينه ديرب نجم )كمدينه بها فائض انتاجي زراعي( و المراكز الصناعيه
المجاوره )مدينه العاشر و المنطقه الصاعيه ببلبيس ( والمناطق التجارية المحيطة
كسوق العبور بهدف خلق بؤره صناعيه متكامله.
توافر شبكة نقل اقليميه و محليه جيدة داخل المدينة تدعم عملية التكامل اﻻقتصادي.
إرتفاع معدل مشاركة القطاع الخاص في اﻹستثمارات بالمدينة.
تهيئة المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظة لتستوعب النمو الصناعي المستهدف

ضرورة رفع مع دﻻت التنمي ة البش رية كنتيج ة لت وفر الخ دمات بش كل
يتناسب مع احتياجات السكان إستغﻼل مساحات من اﻷراضي الفض اء

الواقعه في نطاق تأثيرها
توافراﻷراضي الزراعيه الخصبه عاليه اﻻنتاجيه وبالتالي نجد هناك المحاصيل

تط وير ورف ع مس توي الخ دمات بالمدين ة وكفايته ا للس كان بالنط اق

لسد العجز الحالى واﻹحتياجات المستقبلية من اﻷنشطة الخدمية.

•
•

تدعيم مشروعات البنية اﻷساسية بالمدينة .
التكامل اﻻنتاجي والتسويقي مع مدن الجوار

وتنبثق اﻻهداف الس ابقة م ن اه داف اﻻس تراتيجيات و ال رؤي التنموي ة عل ى
مستويين وهما القومي و اﻻقليمي ومنه ا خريط ة التنمي ة و التعمي ر ٢٠١٧
و التي تمثل المستوي القومي المؤثر علي صياغة اس تراتيجيات و مخطط ات
التنمي ة للتجمع ات الحض رية و اس تراتيجيات التنمي ة ﻻقل يم قن اة الس ويس
و الخرائط اﻻستثمارية لﻼقليم ومحافظة الشرقية .

لمدينة ديرب نجم.
القروض الميسرة للشباب عن طريق الجمعيات اﻷهلية وجمعيات رجال اﻷعمال لبدء
مشروعات صغيرة وجود قوانين اﻹعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة.

*معوقات تحقيق الرؤية /التحديات وتتمثل فﻰ:
ض عف التنس يق ب ين اﻷجه زة المس ئولة والمنف ذة لقطاع ات التنمي ة المختلف ة ف ى
المدينة )المرافق – الخ دمات العام ة – الن واحى البيئي ة – النق ل والحرك ة المروري ة
 ...الخ( وذلك بسبب عدم وجود مرجعية واحدة ت ربط ه ذه الجه ات تخطيطي ا ع دم
سيطرة المدينة على مواردها الخدمية و الزراعية و حي ث ان اغلبه ا انش طة غي ر
رسمية وعدم تبني فكر تنموي اقتصادي يحقق عوائد اقتصادية علي المدينة .
ع دم وج ود سياس ات ش املة لجمي ع قطاع ات التنمي ة للتعام ل م ع مش اكل وقض ايا
النمو الحالية وادارتها بفاعلية .

اعتماد التمويل الحضرى الحالﻰ للمدينة علﻰ القطاع الحكومﻰ  ،وهذا لن
يؤدى الﻰ تحقيق استدامة وادارة تمويلية وترشيدية حضرية فعالة فﻰ
المستقبل .
قلة المواد البشرية المؤهلة العاملة فﻰ ادارة التنمية العمرانية فﻰ المدينة
باﻻضافة إلي الموارد البشرية المؤهلة للعمل في مجال النشاط الخدمي و
اﻻستثماري مع عدم وجود دعم فنﻰ ومالﻰ وتنظيمﻰ كاف للتدريب وبناء
القدرات .
اﻻحتياج إلي موارد تمويلية تعتمد بشكل كبير علي القطاع الخاص مع
ضعف الموارد الحكومية المتاحة للمدينة .
نقص الشفافية وإمكانية مساءلة السلطات .
المركزية الشديدة فﻰ إدارة خطط التنمية اﻻقتصادية المحلية بالمدينة .
البطالة وقلة فرص عمل المتاحة .
الفقر وعدم تمكين المهمشين وإهمال قضايا النوع .
عدم تمكين الفقراء من الحصول علﻰ أصول انتاجية والتوسع فﻰ تنفيذ
المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل الﻼزم .
ضعف معدﻻت الطاقة اﻻستيعابية لﻸنشطة اﻻقتصادية القائمة بالمدينة.

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

حيث تسعى مدينة ديرب نجم للحفاظ على مستواها ودعم مكانتها الرائدة فى

متكاملة للنمو العمراني المستقبلى.

إستراتيجيات التنمية
قطاعى العمران واﻻسكان

 -توفير المياه الصالحة كما ونوع ا لﻼس تخدامات المختلف ة بمدين ة دي رب

تتحدد استراتيجية التنمية القطاعي ة لقط اع العم ران ف ي تحقي ق ه دف ع ام

نجم مع ضمان اﻻستمرارية .

وهو) اﻻرتقاء بمس توى العم ران بالمدين ة وس د العج ز الح الي م ن من اطق

التخلص من الصرف الصحي بم ا يتناس ب م ع متطلب ات التنمي ة المس تدامة

اﻹس كان والخ دمات والمراف ق( ،بم ا يتواف ق وحج م الس كان المس تقبلي

والمحافظة علي البيئ ة وعل ي الص حة العام ة وحف ظ الم وارد الطبيعي ة م ن

المتوقع من الدراسة السكانية.

خﻼل التخلص اﻵمن بيئيا من مياه الصرف الصحي.

 -توفير مسكن مناس ب للفق راء ومح دودي ال دخل لخف ض مع دﻻت الت زاحم

 -جم ع القمام ة م ن كام ل المدين ة بت وفير الس يارات الﻼزم ة لجم ع ونق ل

ورفع مستوى المعيشة للسكان الفقراء بمدينة ديرب نجم .

قطاع اﻻقتصاد
تنويع القاعدة اﻻقتصادية للمدينه من خﻼل ضخ استثمارات جديدة ﻻنشطة
جديدة او قائمة ،مع التركيز على القطاعات اﻻقتصادية الواعده

المخلفات.
واﻻستفادة من اﻻمكان ات والف رص المتاح ة فيم ا يتعل ق ب التخلص النه ائي
من القمامة.
 تأمين استمرارية التغذية بالطاقة الكهربائية حتى عن د ح دوث أعط ال ف يمصدر التغذية

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

البنية اﻻساسية

-ت وفير خ دمات اتص اﻻت جي دة س واء إذا كان ت محلي ة مباش رة أو دولي ة

 توفير الخدمات وتدعيم المرافق اﻷساسية بالمدينة و ذلك عن طريقإنشاء طرق خدمية موصلة إلى المناطق الزراعية مع اﻷخذ فى اﻻعتبار
اﻻعتبارات التصميمية.

وبخاص ة ف ي اﻻم اكن الغي ر مجدي ة أقتص اديا ً و المن اطق المحروم ة ذات

المشروعات المحققة للرؤية

الدخل المنخفض والتي يكون تقديم الخدمة بها عال التكلفة
للمدينـة ويوضح الجدول التالى المشــروعات ذات اﻷولويـة العاجلـة فى
كل من القطـاعات اﻷسـاسية والعرضيـة للدراسـة.

تحليل المشروعات
قطاع اﻻقتصاد المحلﻰ

المشروع اﻻول

جمعية تعاونية لنقل الركاب
)علﻰ المستوى محلﻰ(

المشروع الثاني

دعم قدرات اﻻدارة المحلية والتدريب التحويلﻰ
للخريجين)علﻰ المستوى المحلﻰ(
أحد المبانﻰ المناسبة فﻰ مدينة ديرب نجم ﻻ تقل
مساحته عن  ٢٥٠م

المدة الزمنية

 ٢٤شهر فﻰ خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥

المدة الزمنية

 ٣اشهرفﻰ خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥

المستفيدون

أهالي مدينة ديرب نجم

المستفيدون

شركاء التنفيذ

رجال اﻷعمال ،الصندوق اﻻجتماعي ،المحافظة،
الجمعيات التعاونية اﻹنتاجية.

العاملون بوحدات الحكم المحلﻰ من مختلف
المستويات التنفيذية – شباب الخريجين

التكلفة

ثﻼثة مﻼيين جنيه شاملة المقومات و البنية اﻻساسية

اﻷهداف

اﻷنشطة

فرص العمل
موقف المشروع
من الخطة الخمسية
٢٠٢٧-٢٠٠٧

يهدف هذا المشروع :
 لسيولة اﻻنتقال والعمل علﻰ تقليل الفاقد من الوقتوالجهد.
 سهولة فﻰ حركة البضائع والزبائن به . رفع القدرات التنافسية لﻼنشطة الحرفية و الصناعاتالمغذية .
 تحقيق وفرات لﻼنشطة اﻻقتصادية .الحد من مشكلة البطالة .تسهيل اﻻنتقاﻻت الداخلية وربط المدينة بالمناطقالمختلفة في المحافظة.
خلق فرص عمل جديدة مع زيادة الدخول وتقليل تكاليفاﻻنتقاﻻت .
امكانية انشاء صناعات صغيرة مغذية لﻼنشطةالصناعية الكبرى فﻰ مناطق الجوار .
يوفر المشروع ٢٠٠فرصة عمل اساية وغير
اساسية
لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية

شركاء التنفيذ
التكلفة

اﻷهداف

اﻷنشطة

فرص العمل
موقف المشروع
من الخطة
الخمسية -٢٠٠٧
٢٠٢٧

-٣٥-

الجهات المانحة – مشروع شروق – مركز التدريب
الصناعﻰ.
 ١مليون جنيه
اﻻرتقاء بمستويات أداء اﻻدارة المحلية وخاصة فﻰ
مجال تشجيع اﻻستثمار واﻻستثمار المشترك مع
القطاع الخاص ) -(pppتأهيل الخريجين لسوق
العمل.
 اعداد دراسة عن اﻻحتياجات التدريبية المختلفة –تحديد مساعدات التدريب المطلوبة – قاعدة بيانات
المدربين – اجندة سنوية للبرامج التدريبية.
توفير العناصر اﻻدارية والمالية والتعريف بانشطة
المركز واﻻتصال بالجهات التﻰ تمول مشروعات
التدريب مثل تحديث الصناعة.
يتيح هذا المشروع ٢٠٠فرصة عمل اساسية وغير
اساسية.

لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

المكان

أحد المبانﻰ المناسبة فﻰ مدينة ديرب نجم ﻻ تقل
مساحته عن ١٠٠٠م

المكان

تحليل المشروعات
قطاع اﻻقتصاد المحلﻰ
المشروع
الثالث
المكان
المدة الزمنية

مصنع لحفظ وتجفيف وتعليب الفواكه
)علﻰ المستوى المحلﻰ(
أحد المبانﻰ المناسبة فﻰ مدينة ديرب نجم ﻻ تقل مساحته
عن ٥٠٠م
 ٣سنوات فﻰ خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

العاملون بوحدات الحكم المحلﻰ من مختلف المستويات
المستفيدون
التنفيذية – شباب الخريجين
الجهات المانحة – مشروع شروق – مركز التدريب
شركاء التنفيذ الصناعﻰ.

التكلفة

) (٥٠٠٠٠٠خمسمائة الف جنية مصرى لتغطية تكاليف
التاسيس ومصروفات التشغيل للسنة اﻻولﻰ ويتم تمويل
اﻻنشطة ذاتيا بعد ذلك.

المشروع
الرابع
المكان
المدة الزمنية

المستفيدون

مصنع للمكرونة ومشتقاتها
)علﻰ المستوى اقليمﻰ(

ﻻ تقل مساحته عن  ٣٠٠٠م
عام فﻰ خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥
اهالﻰ مدينة ديرب نجم العاملون في الزراعة – رجال
اعماال – المستثمرون.

البنك اﻻهلﻰ المصري – بنك مصر -بنك التنمية
شركاء التنفيذ واﻻئتمان الزراعي .
 ١٠مليون جنية مصري.
التكلفة

اﻷهداف

اﻷنشطة

فرص العمل

 اﻻرتقاء بمستويات أداء اﻻدارة المحلية وخاصة فﻰ مجالتشجيع اﻻستثمار واﻻستثمار المشترك مع القطاع الخاص
) -(pppتأهيل الخريجين لسوق العمل.
 اعداد دراسة عن اﻻحتياجات التدريبية المختلفة – تحديدمساعدات التدريب المطلوبة – قاعدة بيانات المدربين –
اجندة سنوية للبرامج التدريبية.
-

توفير العناصر اﻻدارية والمالية والتعريف بانشطة
المركز واﻻتصال بالجهات التﻰ تمول مشروعات
التدريب مثل تحديث الصناعة.

 ٢٩٣فرصة عمل اساسية وغير اساسية .

موقف المشروع
من الخطة
لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية
الخمسية -٢٠٠٧
٢٠٢٧

اﻷهداف

 تنشيط صناعة حفظ وتجفيف الفواكه والخضراواتبالمدينة لزيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل للشباب
وزيادة الدخول
 -اعداد دراسات الصﻼحية والجدوى المتكاملة.

اﻷنشطة

اعداد التصميمات الهندسية للمنشآت وخطوط اﻻنتاج.
 توفير التمويل – تأسيس شركة مساهمة ومجموعةمؤسسية للتنفيذ

فرص العمل

 ٣٥٠فرصة عمل اساسية وغير اساسية .

موقف المشروع
من الخطة
لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية
الخمسية
٢٠٢٧-٢٠٠٧

تحليل المشروعات
قطاع اﻻقتصاد المحلﻰ

المشروع الخامس

مصنع للمﻼبس الجاهزة

المشروع
السادس

)علﻰ المستوى اقليمﻰ(
المكان

ﻻ تقل مساحته عن  ٤٥٠٠م

المكان

مشروع تسمين العجول ﻻنتاج لحوم البتلو)علﻰ
المستوى اقليمﻰ(
داخل زمامات الزراعةمدينة ديرب نجم مساحة ﻻ تقل عن
 ١٠٠٠م٢
عام فﻰ خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥

المستفيدون

شباب الخريجين والمهنيين

شركاء التنفيذ

احد البنوك التجارية مثل اﻻهلي .

أهالي مدينة ديرب نجم – مﻼك اﻷراضي الزراعية –
المستفيدون المستثمرين – مدن ومناطق الجوار .

التكلفة

 ٥مليون جنيه مصري

اﻷهداف

تشغيل عمالة كثيفة
والدخل

بنك التنمية الزراعية – الجمعيات اﻷهلية –– المركز الجماعي
شركاء التنفيذ للخدمات البيطرية التابعة لجامعة الزقازيق .
 رفع مستوى المعيشةالتكلفة

تعليم مهنة لﻼفراد .

اﻷنشطة

إعداد دراسات الجدوى الفنية للمشروع واستيفاء
اجراءات التراخيص الفنية بما في ذلك تحديد
المجاﻻت التخصصية لﻼنتاج من واقع دراسة للسوق
استيفاء إجراءات تأسيس الجمعية وتخصيص اﻷرض
وشراء وتركيب المعدات وشراء الخامات ومستلزمات
التشغيل.

اﻷهداف

فرص العمل
موقف المشروع من
الخطة الخمسية
٢٠٢٧-٢٠٠٧

لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية

تسمين ) (٨٤رأس من العجول ) ٣٨ألف كيلو( سعر الوحدة
في بداية التسمين ) (٢٩٤٠جنية ) (٤٥٠كجم وتصل تكلفتها
اﻹجمالية بنهاية الدورة ) (٤٣٢٥٥٨جنية أي تكلفة الكيلو
) (١١جنية .
إعداد دراسات الجدوي والصﻼحية التفصيلية الﻼزمة للحصول
علي قروض ميسرة لتنفيذ المشروع .

اﻷنشطة

 ٦٥٠فرصة عمل.

الوحدة التشغيلية المناسبة للمشروع هي ) (٨٤رأس عجول
تصل تكلفة العجل الواحد في نهاية الدورة ) (٥١٤٩٫٥جنيه
واﻹجمالي نصف مليون جنية تقريبا ً .

فرص العمل

اتخاذ الخطوات الﻼزمة للحصول علي ائتمان من بنك التنمية
الزراعية أو جهات التمويل اﻻخري
٢٠٠فرصة عمل اساسية وغير اساسية .

موقف المشروع
من الخطة
لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية
الخمسية
٢٠٢٧-٢٠٠٧

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

المدة الزمنية

عامان فﻰ خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥

المدة الزمنية

تحليل المشروعات
قطاع اﻻقتصاد المحلﻰ
المشروع
السابع
المكان
المدة الزمنية

الحضانه التكنولوجيه)علﻰ المستوى محلﻰ(
أحد المبانﻰ المناسبة فﻰ مدينة ديرب نجم ﻻ تقل مساحته
عن  ٥٠٠م
 ٣سنوات فﻰ خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

 شباب الخريجين من الجامعات والمعاهد  -المرأةالمستفيدون
المعيلة
الصندوق اﻻجتماعي للتنمية

شركاء التنفيذ
التكلفة

اﻷهداف

المكان

 شباب الخريجين من الجامعات والمعاهد  -المرأةالمستفيدون المعيلة
شركاء التنفيذ الصندوق اﻻجتماعي للتنمية

مليون جنيه مصري مع استبعاد قيمة اﻷرض
 استخدام إمكانات المؤسسة العلية في إعادة تأهيلالخريجين للعمل لدى أنفسهم
 تمكين المرأة المعيلةالحد من مشكلة البطالة

 اﻻتفاق مع الصندوق اﻻجتماعي علﻰ تمويل المشروع موافقة المحافظة علﻰ المشروع وتخصيص مكان له معتوفير الكوادر الﻼزمة له

فرص العمل  ١٢٠فرصة عمل اساسية وغير اساسية .
موقف المشروع
من الخطة
لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية
الخمسية
٢٠٢٧-٢٠٠٧

أحد المبانﻰ المناسبة فﻰ مدينة ديرب نجم ﻻ تقل
مساحته عن ٥٠٠م

المدة الزمنية  ٣سنوات فﻰ خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥

التكلفة

 إعداد دراسة الجدوى الفنية والقانونية والماليةالدراسات الفنية لوحدات اﻹنتاج وبرنامج زمني لتنفيذها
اﻷنشطة

المشروع
الثامن

وحده تكنولوجيه لتطوير اﻻنتاج الزراعي)علﻰ
المستوى محلﻰ(

اﻷهداف

مليون جنيه مصري مع استبعاد قيمة اﻷرض
 استخدام إمكانات المؤسسة العلية في إعادة تأهيلالخريجين للعمل لدى أنفسهم
 تمكين المرأة المعيلةالحد من مشكلة البطالة
إعداد دراسة الجدوى الفنية والقانونية والماليةالدراسات الفنية لوحدات اﻹنتاج وبرنامج زمني
لتنفيذها

اﻷنشطة
 اﻻتفاق مع الصندوق اﻻجتماعي علﻰ تمويلالمشروع
 موافقة المحافظة علﻰ المشروع وتخصيص مكان لهمع توفير الكوادر الﻼزمة له.
فرص العمل  ١٥٠فرصة عمل اساسية وغير اساسية .
موقف
المشروع من
الخطة
لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية
الخمسية
-٢٠٠٧
٢٠٢٧

تحليل المشروعات
قطاع اﻻقتصاد المحلﻰ
نقل الورش الحرفيه الي خارج الكتله السكنيه للمدينه.
المشروع التاسع
)علﻰ المستوى محلﻰ(
)جنوب شرق المدينة (

المكان
المده الزمنيـة

سنتان خﻼل الفترة من )(٢٠٢٧-٢٠١٥
سكان المدينة

المستفيــدون
اصحاب الورش الحرفية

التكلفه التقديرية  ٥مليون جنيه
الخلفيــــة

وجود تلوث سمعﻰ وبصرى ناتج من اختﻼط اﻻستعمال
الحرفﻰ مع اﻻستعمال السكنﻰ
فصل اﻻستعمال الحرفﻰ عن اﻻستعمال السكنﻰ

اﻻهـــداف

تقليل مشكﻼت التلوث البيئﻰ بالمدينة
الحفاظ علﻰ الصورة البصرية للمدينة
١٥٠فرصة عمل اساسية وغير اساسية .

فرص العمل
اﻻنشــطـة
الموقف من الخطة
الخمسية

صناعات حرفية وورش حرفية لسكان المدينة

لم يتم إدراجها فﻰ الخطة الخمسية

-٣٩-

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

شركاء التنفيـذ

ادارة التخطيط العمراني بالمدينة والمحافظة – خبراء
في التخطيط – القطاع الخاص -اﻻهالي.

تحليل المشروعات
قطاع المأوى والعشوائيات
المشروع اﻻول

تطوير وتحزيم المناطق الغير مخططة بالمدينة .
المناطق الغير مخططة بالمدينة علي أطراف المدينه ،وعلي الطرق الرئيسيه)السنبﻼوين-
الزقازيق()،المنصوره الزقازيق( .

المكان
المده الزمنيـة

خمس سنوات . ٢٠١٧- ٢٠١٢

المستفيــدون

اهالﻰ مدينة ديرب نجم )سكان المناطق الغير مخططة(.

شركاء التنفيـذ

اﻻدارة الهندسية -وزارة اﻻسكان والمرافق -القطاع الخاص .

التكلفه التقديرية

اجرائﻰ .

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

الخلفيــــة

اﻻهـــداف
اﻻنشــطـة

النتائج المرجوة




تقع هذه اﻻمتدادات علﻰ اطراف المدينة وهﻰ تمثل امتدادات غير مخططة علﻰ اﻻراضﻰ الزراعية .
مناطق اﻻمتدادات واﻻسكان العشوائﻰ خارج كردون المدينة وتتمثل فﻰ  ٤مناطق والتﻰ ظهرت مع
نمو المدينة وتوسعها العمرانﻰ( .





الحفاظ علﻰ الحيز العمرانﻰ الحالﻰ .
القضاء علﻰ المناطق الغير مخططة ومناطق اﻻسكان الﻼرسمﻰ .
توجية النمو العمرانﻰ المستقبلﻰ .



مناطق غير مخططة يمكن تطويرها حضريا ،وخدميا وذلك باستكمالها ورفع مستواها العمراني
والخدمي والبيئي بما يتناسب مع الوضع الحضري للمدينة





القضاء علﻰ العشوائيات واﻻرتقاء بالظروف المعيشية لسكان تلك المناطق .
الحفاظ علﻰ اﻻراضﻰ الزراعية .
تطوير البيئة العمرانية وتحسين التكوين العام للمدينة .

الموقف من الخطة
الخمسية

المشروع غير مدرج بالخطة الخمسية وهو مقترح كاولوية من شركاء التنمية

المشروع الثانﻰ

تقوية الربط بين جزئي المدينه بتوسعة طريق )ديرب البلد-ديرب المحطه(.

المكان

) ٢منطقة داخل الكتلة العمرانية( شرق غرب المدينة

المده الزمنيـة

عشر سنوات .٢٠٢٢-٢٠١٢

المستفيــدون

اهالﻰ مدينة ديرب نجم .
اﻻدارة الهندسية -وزارة اﻻسكان والمرافق -القطاع الخاص .

شركاء التنفيـذ

 ٣مليون جنية.

التكلفه التقديرية
الخلفيــــة

اﻻهـــداف



يوجد بالمدينة  ٢منطقة شبة منفصلين شرق وغرب المدينة



يتم تقوية وتوسيع الطرق الواصلة بينهم



الحفاظ علﻰ الحيز العمرانﻰ الحالﻰ .



التحكم فﻰ النمو العمرانﻰ المستقبلﻰ .



نمطقتين شرق وغرب المدينة يتم تقوية الربط ينهم  ،وخدميا وذلك عن طريق تقوية الطرق الرئيسة
الواصلة بينهم ورفع مستواها العمراني والخدمي والبيئي بما يتناسب مع الوضع الحضري للمدينة



اﻻرتقاء بالظروف المعيشية لسكان تلك المناطق .



تقوية الربط بين جزئين المدينة .

اﻻنشــطـة

النتائج المرجوة

الموقف من الخطة
الخمسية

تطوير البيئة العمرانية وتحسين التكوين العام للمدينة .

المشروع غير مدرج بالخطة الخمسية وهو مقترح كاولوية من شركاء التنمية

تحليل المشروعات
قطاع المأوى والعشوائيات
المشروع الثالث

اعادة تخطيط ) قلب المدينة (..
مناطق اعادة التخطيط عمرانيا ً

المكان

غير محددة.

المده الزمنيـة
المستفيــدون

)سكان المبانﻰ المتتدهورة( .

شركاء التنفيـذ

اﻻدارة الهندسية -وزارة اﻻسكان والمرافق -القطاع الخاص .

التكلفه التقديرية

تقريبا  ٢٠مليون جنيه

اﻻهـــداف





الحفاظ علﻰ الحيز العمرانﻰ الحالﻰ .
القضاء علﻰ المبانىالمتدهورة ومناطق اﻻسكان الﻼرسمﻰ .
التحكم فﻰ النمو العمرانﻰ المستقبلﻰ .
مناطق اعادة تخطيط يمكن تطويرها حضريا ،وخدميا وذلك ع ن طري ق اﻻح ﻼل والتجدي د ورف ع مس تواها
العمراني والخدمي والبيئي بما يتناسب مع الوضع الحضري للمدينة

اﻻنشــطـة

النتائج المرجوة





المشروع مدرج بالخطة الخمسية وهو مقترح كاولوية من شركاء التنمية

الموقف من الخطة الخمسية

المشروع الرابع
المكان
المده الزمنيـة

اﻻرتقاء بالظروف المعيشية لسكان تلك المناطق .
الحفاظ علﻰ اﻻراضﻰ الزراعية .
تطوير البيئة العمرانية وتحسين التكوين العام للمدينة .

إنشاءعدد  ٥٠٠وحدة إسكان حكومﻰ لسد اﻻحتياج المستقبلي من اﻹسكان اﻻقتصادى
داخل حدود حيز العمرانﻰ المقترح باراضﻰ امﻼك دولة او خاصة يتم التبرع بها
يقترح ان يتمتوفيرهذهالوحداتالس كنيةخﻼل ث ﻼث مراح ل التخطيطي ة اﻻول ﻰ والثاني ة والثالث ة للمخط ط
اﻻستراتيجﻰ
سكان المدينة

المستفيــدون
شركاء التنفيـذ



المنظمات الحكومية  -اﻻدارة المحلية -المجلس الشعبﻰ المحلﻰ.

التكلفهالتقديرية



 ٤٠مليون جنيه تقريبا بافتراض أن الوحد تتكلف ٨٠ألف جنيه

الخلفيــــة

يوجد احتياج مستقبلﻰ لتوفير عدد  ٥٠٠وحدة سكنية اقتصادية لفئة الدخل المنخفض.

اﻻهـــداف




التغلب علﻰ مشكﻼت اﻻسكان الكمية والنوعية وتوفيراﻻسكان المﻼئم للسكان المدينة.
توفيرالبيئة السكنية اﻵمنة

اﻻنشــطـة




وضعقوانين و شروط للبناء داخل الكردون واﻻلتزام به.
توفير قروض ميسرة لدعم مشروعات اﻻسكان داخل الكردون المحدد .

النتائج المرجوة






توفير وحدات سكنية تغطي اﻻحتياجات المستقبلية للمدينة .
تقليل معدل تآكل اﻷراضي الزراعية بالمدينة.
استغﻼل اﻻراضي الفضاء بالمدينة.
اﻻلتزام بحدود الكردون المحدد لمدينة ديرب نجم .

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

الخلفيــــة



يبلغ إجمالي عددالوحدات السكنية المتدهور والرديئة بمدينة ديرب نجم ح والي  ٨٧٣وح دة س كنية
بنسبة  % ١١٫٥٨من إجمالي عددالوحدات السكنية بمدينة ديربنجم

تحليل المشروعات
الخدمات واﻹمداد بالمرافق
المشروع اﻷول

مدارس تعليم اساسﻰ )٤مدارس تعليم اساسﻰ(

المكان

ارض مخصصة لبناء مجمع مدارس داخل حد الكتلة باجمالﻰ مساحة  ٩٫٢٢فدان ومناطق اﻻمتداد
الجديدة بالمدينة

المده الزمنيـة

من  ٢٠٠٩وحتي ٢٠٢٧

المستفيــدون

أهالي مدينة ديرب نجم

شركاء التنفيـذ

ادارة التخطيط العمراني بالمدينة والمحافظة – خبراء في التخطيط – القطاع الخاص -اﻻهالي

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

التكلفه التقديرية

 ٨مليون جنيه

الخلفيــــة

وج ود عج ز ح الي واحتي اج مس تقبلﻰ ف ي نوعي ات الخ دمات التعل يم اﻻساس ﻰ ابت دائﻰ واع دادى يج ب
توفيرها بالمدين ة حي ث يص ل مس احة خ دمات تعل يم اﻻبت دائﻰ المطلوب ة ١٫٧٨٥ف دان وتعل يم اع دادى
يصل مساحة المطلوبة ٢٫٩٧٥فدان ليصل اجمالﻰ اﻻحتياج لتعليم اﻻساسﻰ الﻰ ٤٫٧٦فدان .

اﻻهـــداف

-

توفير العجزالحالﻰ من الفصول فﻰ مراحل التعليم ) اﻻبتدائﻰ – اﻻعدادى(
توفير اﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات التعليمية فﻰ مراحل التعليم ) اﻻبتدائﻰ – اﻻعدادى(.

اﻻنشــطـة

-

توفير المواقع المﻼئمة ﻻنشاء المدارس.
توفير أجهزة كمبيوتر و برامج حديثة ﻻمداد المدارس المقترحة بها.
وضع برنامج زمني للبدء في تلبية العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات التعليمية.
 تحسين الحالة التعليمية التﻰ تساعد علﻰ بناء القدرات والحفاظ علﻰ التنمية المستدامة. -تقليل معدﻻت اﻻمية .

النتائج المرجوة

لم يدرج في الخطة

الموقف من الخطة الخمسية

المشروع الثانﻰ

مدارس تربية فكرية
ارض مخصصة لبناء مجمع مدارس داخل حد الكتلة باجمالﻰ مساحة  ٩٫٢٢فدان

المكان
المده الزمنيـة

من  ٢٠٠٩وحتي ٢٠٢٧

المستفيــدون

ذوى اﻻحتياجات الخاصة

شركاء التنفيـذ

ادارة التخطيط العمراني بالمدينة والمحافظة – خبراء في التخطيط – القطاع الخاص -اﻻهالي

التكلفه التقديرية

 ٢مليون جنيه

الخلفيــــة

وج ود احتي اج ال ﻰ انش اء مدرس ة تربي ة فكري ة ل ذوى اﻻحتياج ات الخاص ة حي ث ل م تت وافر بالمدين ة
مدرسة لذوى اﻻحتياجات الخاصة

اﻻهـــداف

توفير مدرسة تربية فكرية لذوى اﻻحتياجات الخاصة

اﻻنشــطـة

النتائج المرجوة

الموقف من الخطة الخمسية

-

توفير المواقع المﻼئمة ﻻنشاء المدارس.
توفير أجهزة كمبيوتر و برامج حديثة ﻻمداد المدارس المقترحة بها.
وضع برنامج زمني للبدء في تلبية العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات التعليمية.
 تحسين الحالة التعليمية التﻰ تساعد علﻰ بناء القدرات والحفاظ علﻰ التنمية المستدامة. تقليل معدﻻت اﻻمية .لم يدرج في الخطة

تحليل المشروعات
الخدمات واﻹمداد بالمرافق
المكان

ارض مخصصة لبناء مجمع مدارس داخل حد الكتلة باجمالﻰ مساحة  ٩٫٢٢فدان

المده الزمنيـة

من  ٢٠٠٩وحتي ٢٠٢٧

المستفيــدون

أهالي مدينة ديرب نجم

شركاء التنفيـذ

ادارة التخطيط العمراني بالمدينة والمحافظة – خبراء في التخطيط – القطاع الخاص -اﻻهالي

التكلفه التقديرية

١مليون جنيه
وجود العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ للتعليم ثانوى يتمثل فﻰ توفير عدد  ١مدارس ثانوى اجمالﻰ مسطح
 ١٫٣فدان.
توفير العجزالحالﻰ من الفصول فﻰ مراحل التعليم الثانوى
عمل ندوات وبرامج لتوعية و تحفيز المواطنين بأهمية التعليم.
توفير المواقع المﻼئمة ﻻنشاء المدارس.
تحديد أنواع المدارس المطلوب انشائها.
وضع برنامج زمني للبدء في تلبية العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات التعليمية.
 -تحسين الحالة التعليمية التﻰ تساعد علﻰ بناء القدرات والحفاظ علﻰ التنمية المستدامة.

الخلفيــــة
اﻻهـــداف

اﻻنشــطـة

النتائج المرجوة

الموقف من الخطة الخمسية
لم يدرج في الخطة

المشروع الرابع
المكان
المده الزمنيـة
المستفيــدون
شركاء التنفيـذ
التكلفه التقديرية
الخلفيــــة
اﻻهـــداف

اﻻنشــطـة

النتائج المرجوة

الموقف من الخطة الخمسية

انشاء مدرسة ثانوى صناعﻰ
ارض مخصصة لبناء مجمع مدارس داخل حد الكتلة باجمالﻰ مساحة  ٩٫٢٢فدان
من  ٢٠٠٩وحتي ٢٠٢٧
أهالي مدينة ديرب نجم
ادارة التخطيط العمراني بالمدينة والمحافظة – خبراء في التخطيط – القطاع الخاص -اﻻهالي
٣مليون جنيه
وجود العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ للتعليم ثانوى الصناعﻰ يتمثل فﻰ توفير عدد  ١مدارس ثانوى
صناعﻰ اجمالﻰ مسطح  ٥فدان.
توفير العجزالحالﻰ من الفصول فﻰ مراحل التعليم الثانوى صناعﻰ
عمل ندوات وبرامج لتوعية و تحفيز المواطنين بأهمية التعليم.
توفير المواقع المﻼئمة ﻻنشاء المدارس.
تحديد أنواع المدارس المطلوب انشائها.
وضع برنامج زمني للبدء في تلبية العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات التعليمية.
 -تحسين الحالة التعليمية التﻰ تساعد علﻰ بناء القدرات والحفاظ علﻰ التنمية المستدامة.

لم يدرج في الخطة

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

المشروع الثالث

انشاء مدرسة ثانوى

تحليل المشروعات
الخدمات واﻹمداد بالمرافق
تطويرقصرالثقافةالحالي واضافة مكتبة مركزية به

المشروع الخامس
المكان

نفس موقع قصر الثقافﻰ الحالﻰ

المده الزمنيـة

من  ٢٠٠٩وحتي ٢٠٢٧

المستفيــدون

أهالي مدينة ديرب نجم

شركاء التنفيـذ

ادارة التخطيط العمراني بالمدينة والمحافظة – خبراء في التخطيط – القطاع الخاص -اﻻهالي
 ٣مليون جنيه

التكلفه التقديرية

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

وجود لقصر الثقافة هو مبنﻰ آيل للسقوط و مغلق منذ عام  ٢٠٠٥يوصﻰ بـ
تطويرهواضافةمكتبةمركزيةبهلسد العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من خدمات الثقافية

الخلفيــــة

-

اﻻهـــداف

اﻻنشــطـة

-

توفير العجزالحالﻰ و اﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمة الثقافية

عمل ندوات وبرامج لتوعية و تحفيز المواطنين بأهمية الخدمة .
وضع برنامج زمني للبدء في تلبية العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات الثقافية.

النتائج المرجوة

 -رفع كفاءة و معدﻻت الخدمات الثقافية.

الموقف من الخطة الخمسية

لم يدرج في الخطة

المشروع السادس

انشاء  ٦وحدات اجتماعية

المكان

مناطق اﻻمتداد الجديدة بالمدينة

المده الزمنيـة

من  ٢٠٠٩وحتي ٢٠٢٧

المستفيــدون

أهالي مدينة ديرب نجم

شركاء التنفيـذ

ادارة التخطيط العمراني بالمدينة والمحافظة – خبراء في التخطيط – القطاع الخاص

التكلفه التقديرية

 ١٫٥مليون جنيه
وجود عجز حالي واﻻحتياج المستقبلﻰ في نوعيات الخدمات اﻻجتماعية بالمدين ة يص ل ع ددها ال ﻰ ٦
وحدات اجتماعية يتم توطينهم بمسطح يصل الي  ٠٫٣٦فدان.

الخلفيــــة
اﻻهـــداف
اﻻنشــطـة
النتائج المرجوة
الموقف من الخطة
الخمسية

-

توفير العجزالحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من خدمات اﻻجتماعية

-

توفير المواقع المﻼئمة ﻻنشاء الخدمات اﻻجتماعية.
وضع برنامج زمني للبدء في تلبية العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات اﻻجتماعية.
 -رفع كفاءة و معدﻻت الخدمات اﻻجتماعية.

لم يدرج في الخطة

تحليل المشروعات
الخدمات واﻹمداد بالمرافق

المكان

ارض ملكية عامة

المده الزمنيـة

من  ٢٠٠٩وحتي ٢٠٢٧

المستفيــدون

سكان مركز ديرب نجم

شركاء التنفيـذ

ادارة التخطيط العمراني بالمدينة والمحافظة – وزارة الصحة  -خبراء في التخطيط – القطاع الحكومﻰ – اﻻهالي

التكلفه التقديرية

٤مليون جنيه

الخلفيــــة

وجود العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ لخدمة الصحية يتمثل فﻰ توفير عدد ١مستشفﻰ مركزى اجمالﻰ مسطح
 ٢٫٥فدان.

اﻻهـــداف
اﻻنشــطـة
النتائج المرجوة

الموقف من الخطة الخمسية

-

توفير اﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات الصحية علﻰ مستوى مركز ديرب نجم

-

توفير المواقع المﻼئمة ﻻنشاء المستشفﻰ
وضع برنامج زمني للبدء في تلبية العجز الحالﻰ واﻻحتياج المستقبلﻰ من الخدمات الصحية .
 -تحسين الحالة الصحية التﻰ تساعد علﻰ بناء القدرات والحفاظ علﻰ التنمية المستدامة.

لم يدرج في الخطة

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

المشروع السابع

انشاء مستشفﻰ مركزى فئة )أ(

تحليل المشروعات
الخدمات واﻹمداد بالمرافق

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

مشروع ) :(١إنشاء عدد  ٢لوحة توزيع جهد  ١١ك.ف .سعة  ١٥م.ف.أ وانشاء كابﻼت الجهد المتوسط لتغذية اللوحات
مدينة ديرب نجم.
الموقع
خدمي
نوع المشروع
سد الفجوة فﻰ الطلب الكهربﻰ المتوقع فﻰ السنوات القادمة.
ملخص اﻷهداف
تحسين شبكة التوزيع الكهربي ورفع كفاءتها
سكان المدينة
الفئات المستهدفة
 تتم الدراسة الفنية التفصيلية للمشروع من خﻼل جهات إستشارية متخصصة فﻰ هذا المجال معإدراج الرسومات التفيذية للمشروع
 يتم عرض الدراسة الفنية و الرسومات التنفيذية للمشروع علﻰ شركة الكهرباء ﻹستيفاء كل مايلزم من معايير و جودة فنية تتطابق مع القواعد و اﻹشتراطات الخاصة بجودة وسﻼمة وتنظيم
وصف المشروع
مرفق الكهرباء
 إعتماد الدراسة الفنية و الرسومات التنفيذية من الشركة الحصول علﻰ الموافقة من كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع مع التنسيق الكافﻰ بينهم طرح المشروع للتنفيذ عن طريق مناقصة عامة أو بأمر اﻹسناد المباشر سد الفجوة فﻰ الطلب الكهربﻰ المتوقع فﻰ السنوات القادمة حتﻰ سنة الهدف. تحسين الخدمة الكهربيةالنتائج والفوائد المتوقعة
 توفير فرص للعمل بالمدينةاﻹلتزام بالمعايير واﻹشتراطات الفنية الخاصة بشبكات التوزيع و تدعيم كهربة المدينة
اﻻفتراضات الرئيسية
الروابط مع المشروعات اﻷخرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروع
التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشروع  ٥مليون جنيه مصري
اﻻدارة المحلية  -شركة توزيع الكهرباء
المؤسسة المنفذة
جهة إستشارية متخصصة -شركة مقاوﻻت
المؤسسات المتعاونة
مجلس المدينة – شركة توزيع الكهرباء
المؤسسات المالية
ﻻ يوجد
مشاركة القطاع الخاص
مشروع ) :(٢تركيب عدد  ٢٨محول توزيع جهد  ١١/٠٫٤ك.ف سعة  ١م.ف.أ
مدينة ديرب نجم.
الموقع
خدمي
نوع المشروع
سد الفجوة فﻰ الطلب الكهربﻰ المتوقع فﻰ السنوات القادمة حتﻰ سنة الهدف.
ملخص اﻷهداف
سكان المدينة
الفئات المستهدفة
 تتم الدراسة الفنية التفصيلية للمشروع من خﻼل جهات إستشارية متخصصة فﻰ هذا المجال معإدراج الرسومات التفيذية للمشروع
 يتم عرض الدراسة الفنية و الرسومات التنفيذية للمشروع علﻰ شركة الكهرباء ﻹستيفاء كل مايلزم من معايير و جودة فنية تتطابق مع القواعد و اﻹشتراطات الخاصة بجودة وسﻼمة وتنظيم
وصف المشروع
مرفق الكهرباء
 إعتماد الدراسة الفنية و الرسومات التنفيذية من الشركة الحصول علﻰ الموافقة من كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع مع التنسيق الكافﻰ بينهم طرح المشروع للتنفيذ عن طريق مناقصة عامة أو بأمر اﻹسناد المباشر سد الفجوة فﻰ الطلب الكهربﻰ المتوقع فﻰ السنوات القادمة حتﻰ سنة الهدف. تحسين الخدمة الكهربيةالنتائج والفوائد المتوقعة
 توفير مناخ لزيادة فرص اﻻستثمار بالمدينة وتوفير فرص للعملاﻹلتزام بالمعايير و اﻹشتراطات الفنية الخاصة بشبكات التوزيع و تدعيم كهربة المدينة
اﻻفتراضات الرئيسية
الروابط مع المشروعات اﻷخرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروع
التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشروع  ٨٫٤مليون جنيه مصري
شركة التوزيع – اﻻدارة المحلية
المؤسسة المنفذة
جهة إستشارية متخصصة -شركة مقاوﻻت
المؤسسات المتعاونة
اﻹدارة المحلية – شركة توزيع الكهرباء
المؤسسات المالية
ﻻ يوجد
مشاركة القطاع الخاص

تحليل المشروعات
الخدمات واﻹمداد بالمرافق

مشروع ) (٤تركيب عدد  ١محول قدرة  ٢٥م.ف.ا بمحطة المحوﻻت الحالية .
محطة محوﻻت مدينة ديرب نجم.
الموقع
خدمي
نوع المشروع
سد الفجوة فى الطلب الكهربى المتوقع فى السنوات القادمة حتى سنة الهدف.
ملخص اﻷهداف
سكان المدينة
الفئات المستهدفة
 تتم الدراسة الفنية التفصيلية للمشروع من خﻼل جهات إستشارية متخصصة فى هذا المجال معإدراج الرسومات التفيذية للمشروع
 يتم عرض الدراسة الفنية و الرسومات التنفيذية للمشروع على شركة الكهرباء ﻹستيفاء كل مايلزم من معايير و جودة فنية تتطابق مع القواعد و اﻹشتراطات الخاصة بجودة وسﻼمة وتنظيم
وصف المشروع
مرفق الكهرباء
 إعتماد الدراسة الفنية و الرسومات التنفيذية من الشركة الحصول على الموافقة من كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع مع التنسيق الكافى بينهم طرح المشروع للتنفيذ عن طريق مناقصة عامة أو بأمر اﻹسناد المباشر سد الفجوة فى الطلب الكهربى المتوقع فى السنوات القادمة حتى سنة الهدف. تحسين الخدمة الكهربيةالنتائج والفوائد المتوقعة
 توفير مناخ لزيادة فرص اﻻستثمار بالمدينة وتوفير فرص للعملاﻹلتزام بالمعايير و اﻹشتراطات الفنية الخاصة بشبكات التوزيع و تدعيم كهربة المدينة
اﻻفتراضات الرئيسية
الروابط مع المشروعات اﻷخرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروع
 ٦مليون جنيه مصري
التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشروع
شركة التوزيع – اﻻدارة المحلية
المؤسسة المنفذة
جهة إستشارية متخصصة -شركة مقاوﻻت
المؤسسات المتعاونة
اﻹدارة المحلية – شركة توزيع الكهرباء
المؤسسات المالية
ﻻ يوجد
مشاركة القطاع الخاص

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

مشروع ) (٣إنارة الطرق المقترحة و الفرعية المظلمة باﻻضافة الﻰ صيانة شبكة الكهرباء الحالية.
مدينة ديرب نجم.
الموقع
خدمي
نوع المشروع
سد الفجوة فى الطلب الكهربى المتوقع فى السنوات القادمة حتى سنة الهدف.
ملخص اﻷهداف
سكان المدينة
الفئات المستهدفة
 تتم الدراسة الفنية التفصيلية للمشروع من خﻼل جهات إستشارية متخصصة فى هذا المجال معإدراج الرسومات التفيذية للمشروع
 يتم عرض الدراسة الفنية و الرسومات التنفيذية للمشروع على شركة الكهرباء ﻹستيفاء كل مايلزم من معايير و جودة فنية تتطابق مع القواعد و اﻹشتراطات الخاصة بجودة وسﻼمة وتنظيم
وصف المشروع
مرفق الكهرباء
 إعتماد الدراسة الفنية و الرسومات التنفيذية من الشركة الحصول على الموافقة من كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع مع التنسيق الكافى بينهم طرح المشروع للتنفيذ عن طريق مناقصة عامة أو بأمر اﻹسناد المباشر سد الفجوة فى الطلب الكهربى المتوقع فى السنوات القادمة حتى سنة الهدف. تحسين الخدمة الكهربيةالنتائج والفوائد المتوقعة
 توفير مناخ لزيادة فرص اﻻستثمار بالمدينة وتوفير فرص للعملاﻹلتزام بالمعايير و اﻹشتراطات الفنية الخاصة بشبكات التوزيع و تدعيم كهربة المدينة
اﻻفتراضات الرئيسية
الروابط مع المشروعات اﻷخرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروع
التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشروع  ٦مليون جنيه مصري
شركة التوزيع – اﻻدارة المحلية
المؤسسة المنفذة
جهة إستشارية متخصصة -شركة مقاوﻻت
المؤسسات المتعاونة
اﻹدارة المحلية – شركة توزيع الكهرباء
المؤسسات المالية
ﻻ يوجد
مشاركة القطاع الخاص

تحليل المشروعات
الخدمات واﻹمداد بالمرافق
اسم المشروع
الهدف
المكان
المستفيدين
التكلفة التقديرية
مصادر التمويل

زيادة سعة السنترال بمقدار ) ١١٥٠٠الف خط( و الشبكة بمقدار ) ٢٢٥٠٠الف خط(
توفير الخدمة وقت الطلب
مدينة ديرب نجم
مدينة ديرب نجم
٢٣مليون جنية
وزارة اﻻتصاﻻت و المعلومات  +المحافظة  +شركاء التنمية  +رجال اﻻعمال

الرؤية المستقبلية لمدينة ديرب نجم

يتوقف علي حجم اﻻعمال
فرص العمل المتوقعة
ربط المناطق اﻻمتدادات العمرنية المقترحة بالجمهورية و العالم الخارجي لتقوية اﻻهداف
العوائد المتوقعة
اﻻجتماعية و اﻻقتصادية و السياسية .
مكونات سنترال  +خﻼيا )+ (CDMAابراج  +معدات النقل و التركيب
مستلزمات التنفيذ
وزارة اﻻتصاﻻت و المعلومات  +المحافظة  +شركاء التنمية  +رجال اﻻعمال
الجهات المساهمة
يتوافق مع تحقيق الرؤيا
مدى تحقيقه للرؤيا
ارتباطه بالمشروعات اﻷخرى عنصر اساسى لتنمية المشروعات بالمدينة
اسهامه في حل مشكﻼتالمدينة توفير خدمات اتصاﻻت
اسم المشروع
الهدف
المكان
المستفيدين
التكلفة التقديرية
مصادر التمويل

أنشاء اﻻندية) ٨نوادى(.
تقليل اﻻمية التكنولوجية وبناء اسس تفعيل الحكومة اﻻلكترونية
المدارس  +المكتبات  +اﻻندية
مدينة ديرب نجم
 ٦٠الف جنية  /ناد ذكي  -بتكلفة أجمالية ٤٨ ٠الف جنية مصري
وزارة اﻻتصاﻻت و المعلومات  +المحافظة  +شركاء التنمية  +رجال اﻻعمال

فرص العمل المتوقعة
العوائد المتوقعة
مستلزمات التنفيذ
الجهات المساهمة
مدى تحقيقه للرؤيا
ارتباطه بالمشروعات اﻷخرى
اسهامه في حل مشكﻼت المدينة

 ٥فرصة عمل/نادي ذكي
تقليل اﻻمية التكنولوجية وبناء اسس تفعيل الحكومة اﻻلكترونية
قاعة محاضرات مجهزة  +أجهزة كمبيونر  +خطوط تليفونية  +موزعات
وزارة اﻻتصاﻻت و المعلومات  +المحافظة  +شركاء التنمية  +رجال اﻻعمال
يتوافق مع تحقيق الرؤيا
عنصر اساسﻰ لتنمية المشروعات بالمدينة
توفير خدمات المعلومات و البيانات

اسم المشروع
اسم المشروع
الهدف
المكان
المستفيدين
التكلفة التقديرية

تحويل مكاتب البريد الﻰ مكاتب نموذجية و أقامة عدد  ١مكاتب جديدة
تحويل مكاتب البريد الﻰ مكاتب نموذجية و أقامة عدد  ١مكاتب جديدة
أنشاء مكاتب البريد نموذجية تؤدي خدمة البيانات و المعلومات وحجز تذاكر السفر
مكاتب البريد
مدينة ديرب نجم
 ٥مليون جنية مصري
وزارة اﻻتصاﻻت و المعلومات  +المحافظة  +شركاء التنمية  +رجال اﻻعمال

فرص العمل المتوقعة
العوائد المتوقعة

 ١٠فرصة عمل/مكتب
تقليل اﻻمية التكنولوجية وبناء اسس تفعيل الحكومة اﻻلكترونية

مستلزمات التنفيذ
الجهات المساهمة
مدى تحقيقه للرؤيا
ارتباطه بالمشروعات اﻷخرى

مكاتب البريد  +أجهزة كمبيوتر  +خطوط تليفونية  +موزعات
وزارة اﻻتصاﻻت و المعلومات  +المحافظة  +شركاء التنمية  +رجال اﻻعمال
يتوافق مع تحقيق الرؤيا
عنصر اساسﻰ لتنمية المشروعات بالمدينة

اسهامه في حل مشكﻼت المدينة

توفير خدمات المعلومات و البيانات

مصادر التمويل

استراتيجية التنمية المقترحة لمدينة ديرب نجم

*مرتكزات إستراتيجية التنمية:
واﻻقتصادية واﻻجتماعية بعي دة الم دى لتحقي ق اﻷه داف المرج وة لتحقي ق

اﻷمثل لﻺمكانيات والموارد المتاحة ،الحفاظ علي اﻷرضي الزراعية ،تنظيم

الرؤي ة المس تقبلية لمدين ة دي رب نج م – وي نعكس ذل ك ف ي وض ع المخط ط

وتوجيه إدارة العمران ،ورفع كف اءة أس تخدمات اﻷراض ي ،تنش يط الس وق

اﻹس تراتيجي الع ام للمدين ة ،وق د ت م الوص ول إل ي ذل ك بتفعي ل منهجي ة

العق اري ،اﻻرتق اء بالبيئ ة المعيش ية للس كان بت وفير اﻹس كان والخ دمات

المشاركة المجتمعية ،والتي تمت من خﻼل عدد من اللقاءات وورش العمل

ومناطق اقتصادية وفق المعدﻻت والمعايير التخطيطية.

*بدائل المخطط اﻹستراتيجي لتنمية المدينة:

فكرة المخطط اﻻستراتيجي

فــ ـي إطـــ ـار مــ ـا سبــ ـق وف ي ض وء التحلي ل الرباعـ ـي

SWOT

 ANALYSISللقطاع ات اﻷس ـاسية والعرض ية والمناقش ة م ع ش ركاء
التنمي ة بمدين ة دي رب نج م  .يتض ح قل ة ف رص المدين ة ف ى وج ود ب دائل
ﻻس تراتيجيات التنمي ة به ا نظ را لطبيعته ا كمدين ة زراعي ة ،وانحص ار
اﻷنشطة اﻻقتصادية بها فى تق ديم الخ دمات عل ى مس توى المرك ز  ،تك ون
استراتيجية تنمية المدين ة ه ى  :تعظ يم اﻻس تفادة م ن اﻹمكاني ات المحلي ة
المتاحة من أجل الحفاظ على ما ت م تحقيق ه م ن إنج ازات س ابقة والتح رك
نح و مزي د م ن التح رر والﻼمركزي ة والتش بيك ب ين أص حاب المص لحة
الحقيقي ة وتعتم د الفك رة اﻷساس ية عل ي تقس يم المدين ة إل ى  ٣وح دات
تخطيطية يتم توطين الخ دمات اﻷساس ية المقترح ة بالمدين ة موزع ة عل ى
ه ذه الوح دات بالش كل ال ذي يس مح بتح زيم النم و العش وائي للمدين ة

الحيز العمراني الجديد لمدينة ديرب نجم

وبخاص ة ف ي اتج اه ش مال ش رق المدين ة ،م ع اﻻس تغﻼل اﻷمث ل لمح اور
الحركة وتدعيمها.

*مقدمـة:
الحي ـز العم ـراني ه و المس ـاحة الواقع ـة داخ ل زم ـام المدين ـة ،ويت ـم

بالكثـــافة الســـ ـكنية المق ـررة طبقـ ـا لقان ـون البن اء رق م  ١١٩لس نة

تحـدي ـده بغ ـرض الـتحـكـ ـم ف ـي الـعـمـ ـران ومن ع التـعــ ـدي عل ـي

 ٢٠٠٨وﻻئحت ه التنفيذي ة ،وأن يتض من الحي ز العمران ي كاف ة

اﻷراض ي الزراعي ـة أو أي إستخــدام ـات لﻸراض ي خ ارج ه ذا الحي ز،

إستخدمات اﻷراضـ ـي الﻼزمـ ـة لتـلبي ـة احتيـ ـاجات ه ـؤﻻء السـ ـكان

عل ى أن تك ـون مسـاحـ ـة هـ ـذا الحيـ ـز العــم ـراني كـافيـــ ـة

من أنـشــطـــة تنمـويـة وخـدميـة وأراضـي لﻺسكان ،وذلك ف ي ض وء

ﻻستيــعـــــاب ســـكــان المــدينـة حــاليا ومســـــــتقبﻼ

متـطلبـــــات التنميــة الحالية والمستقبلية لمدينة ديرب نجم .

حسابات الحيز العمراني المقترح لمدينة ديرب نجم لعام ٢٠٢٧

البيانات اﻻساسية
اجمالي عدد السكان بالمدينة
مسطح الكتلة العمرانية
مسطح اﻻستخدامات السكنية الصافية
مسطح اﻻستخدامات السكنية المختلطة
مسطح الطرق والفراغات
مسطح الخدمات اﻻساسية

مساحة اﻻنشطة
الكثافة السكانية اﻻجمالية*
الزيادة السكانية المتوقعة وحتﻰ عام ٢٠٢٧
المسطح المطلوب لتلبية اﻻحتياجات المستقبلية من
) اساسية علﻰ مستوى المدينة (
الخدمات
المسطح المطلوب للمناطق السكنية للزيادة السكانية

الوضع الحالﻰ ٢٠٠٩

الوضع المستقبلي
٢٠٢٧

 ٥٥٦١٦نسمة
 ٦١٦٫٨٣فدان
 ١٦٧٫٣٨فدان
 ٨٤٫٣٦فدان
 ١٧٧٫٠٩فدان
 ٧٢٫٥٣فدان )تشمل مساحة
 ٩٫٢٢فدان ارض تخصيص
للخدمات تعليمية (
 ٠٫٩٢فدان
 ٩٣ش/ف
-

 ٧٨٦٣٣نسمة
 ٦٤٥٫٠٤فدان
 ٣٠١٫٦٥فدان
 ٨٤٫٣٦فدان
١٧٧٫٩٧فدان

١٫٥٢فدان
 ١٢٧ش/ف
٢٣٠١٧نسمة

-

 ١٤٫٤٢فدان

-

١٣٤٫٢٧فدان

 ٧٢٫٩٣فدان

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

اﻹس تراتيجية ه ي إط ار فك ري يه دف إل ي توجي ه التنمي ة العمراني ة

حيث تم اﻻتفاق عل ي الرك ائز اﻷساس ية لﻺس تراتيجية –ومنه ا :اﻻس تغﻼل

الحيز العمراني الجديد لمدينة ديرب نجم

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

* ضوابط ومعايير تحديد
الحيز العمراني لمدينة ديرب نجم :
علي مجموعة من اﻷسس -أهمها :تحقيق اﻻتزان في توزيع الكثاف ات

الخ دمات والمراف ق اﻹقليمي ة الت ي يبل غ مس طحها ح والي ٧٢٫٩٣

الس كنية ،واﻹح ﻼل والتجدي د للمب انى المت دهورة عمراني ا ،ونق ل

فدان.

اﻻس تعماﻻت غي ر المناس بة خ ارج المن اطق الس كنية ،واﻻتس اق م ع

 -وف ي إط ار م ا س بق ت م اﻻتف اق م ع ش ركاء التنمي ة عل ى مس احة

الطابع الذي يغلب على عمران المدينة وه و الكثاف ة المرتفع ة ﻹس كان

وح دود الحي ز العمران ي للمدين ة وال ذي روع ي في ه مجموع ة م ن

الحضر.

المعايير-أهمها :اﻷخذ في اﻻعتبار اتجاه ات النم و العمران ي ،وتجن ب

 -وقد تم تقدير عدد سكان المدين ة )س كان الكتل ة الرئيس ية فق ط ب دون

اﻷراضي الزراعية ذات الجودة العالية ،وضوح حدود الحيز العمران ي

المتناث ـرات( بن ـحو  ٧٨٦٣٣نسم ـة حت ـى ع ام  ،٢٠٢٧والكثــ ـافة

وتمش يها م ع المع الم والمح ددات الطبيعي ة والمح ددات الص ناعية

العامــة المقتــرحة هي  ١٢٧نسمـة /فدان ،وبالتـالـي

)الط رق اﻹقليمي ة ( ،ومراع اة ح دود الملكي ات الخاص ة ،تح زيم

المناطق العشوائية ،اﻻستغﻼل اﻷمثل لﻺمكانيات المتاحة.

بيانات الحيز العمراني لمدينة ديرب نجم لعام ٢٠٢٧

برنامج اﻹسكان لمدينة ديرب نجم

* المؤشرات اﻷساسية:
عدد السكان المتوقع حتي عام ٢٠٢٧م سيص ل إل ي  ٧٨٦٣٣نس مة،

أي نحتاج توفير  ٩١٤٥وحدة سكنية سنة اله دف لس د العج ز الح الي

فبالتالي تصبح الزي ادة الس كانية المطل وب ت وفير اﻹس كان له ا ح والي

 ٣٢٠٤وحدة ،واﻹحتياج المستقبلي  ٥٩٤١وحدة.

 ٢٣٠١٧نس مة وسيص ل الزي ادة ف ي أع داد اﻷس ر الت ي يتطل ب له ا
توفير وحدات إسكان إل ي  ٥٩٤١أس رة  ،فبالت الي يتطل ب ت وفير ع دد
 ٥٩٤١وحدة سكنية لسد اﻹحتياج المستقبلي من وحدات اﻹسكان ،
مدينة ديرب نجم
عدد السكان

٢٠٠٨

٢٠٢٧

٥٥٦١٦نسمه

 ٧٨٦٣٣نسمه
٢٣٠١٧نسمه

الزيادة السكانية
 ١٣٣٧٧اسره

عدد اﻷسر

 ١٩٣١٨اسره

الزيادة في عدد اﻷسر

 ٥٩٤١وحده سكنيه

اﻷحتياج الحالي  ٢٠٠٨من الوحدات السكنيه

٣٢٠٤وحده سكنيه

اﻹحتياج المستقبلى من الوحدات السكنية

 ٥٩٤١وحده سكنيه

الوحدات السكنية المطلوب توفيرها سنة الهدف ٢٠٢٧

٩١٤٥وحده سكنيه

الوحدات السكنيه الخاليه

١٣٠٦وحده سكنيه

الوحدات التي يمكن استيعابها من مباني اﻻحﻼل و التجديد

 ١٧٤٦وحده سكنيه.

الوحدات التي يمكن استيعابها من مباني التكثيف الراسي

 ٢٧٢٤وحده سكنيه

الوحدات التي يمكن استيعابها علي اﻻراضي الفضاء

 ١٢٧٨وحده سكنيه

الوحدات التي يمكن استيعابها علي جيوب الزراعية والمتخلﻼت

 ٢١١٠وحده سكنيه

اجمالي القدره اﻻستيعابيه لمدينة ديرب نجم

 ٩١٦٤وحده سكنيه

ﻻ يوجد إحتياج مستقبلى من الوحدات السكنية

البرنامج المقترح لﻺسكان لمدينة ديرب نجم عام ٢٠٢٧

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

 -تم تحديد الطاقة اﻻستيعابية )عدد الس كان( لمدين ة دي رب نج م بن اء

ف إن المس احة اﻹجمالي ة للحي ز تبل غ ح والي  ٦٤٥٫٠٤ف دانا ش املة

برنامج الخدمات لمدينة ديرب نجم

اﻷهلي في ﲤويـل إنشـاء اﳋـدمات ،وتـوفير مسـاحات لﻼمتـداد
اﳌستقبلي لهـذه اﳋـدمات ،وتشـجيع إقامـة مراكـز مجمعـة

•أهداف ومبادئ توزيع الخدمات:

للخدمات ،وأن تكون مواقع اﳋدمات مرتبطـة مباﺷـرة بشـبكة

ﰎ توزيع اﳋدمات ﲟدينة ديرب ﳒم على القطاعـات التخطيطيـة

الطرق لتسهيل الوصول إليها ...هذا ويوضح اﳉدول التالي برنامج

الثﻼثة اﳌكونة للمدينة – مع اﻷخذ في اﻻعتبار عدة مبادئ –وهي

اﳋدمات ﳌدينةديرب ﳒم حيث تقدر اﳌساحة اﳌطلوبـة لتغطيـة

اﻻستغﻼل اﻷمثل للخدمات القائمة ورفع كفائتها ،وﲢقيق التوازن

اﻻحتياجات اﳊالية واﳌستقبلية من خدمات اﳌدينة بحوالى ١٩٫٤٢

في التوزيع اﳌكاني للخدمات وفق تدرج هرمي يتناسب مع نطاق

فدانا ويصل إجمالي مساحة اﳋدمات القائمة واﳌقترحـة ٧٢٫٩٣

التخدﱘ وعدد اﳌستفدين من اﳋدمة  ،وتشجيع القطاع

فدان.

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم
مسطح الخدمات المطلوبة
خدمات تعليمية

١١٫٥٦فدان

خدمات صحية

٢٫٥فدان

خدمات شباب ورياضة

٥فدان

خدمات اجتماعية

٠٫٣٦فدان

مخطط إستعماﻻت اﻷراضي لمدينة ديرب نجم

والمتمثلة في تعظيم اﻻستفادة من المن اطق العمراني ة القائم ة ومن اطق

تعتمد فكرة المخطط على ربط المدينة بالتجمعات المحيط ة ع ن طري ق

اﻻمت داد العمران ي داخ ل الحي ز العمران ي ال ذي ت م اﻻتف اق علي ه

تقوي ة الطري ق اﻻقليم ي الواص ل ب ين دي رب نج م – الزق ازيق بإض افة

ﻻستيعاب عدد ســكان المدين ة المس تهدف ع ام  ٢٠٢٧ويق در بح والى

الى تقوية بعض المحاور الرئيسية بالمدينة مثل طري ق )  ٢٣يولي و (

٧٨أل ف نس مة )س كان الكتل ة الرئيس ية فق ط ب دون المتناث ـرات(،

وطري ق ) اب و عم دة ( وذل ك ل ربط ب ين اج زاء المدين ة ببعض ها و

وتحقي ق التوزي ع المك اني اﻷنس ب لمواق ع المش روعات واﻷنش طة

تصميم شبكة طرق شريطية بداخل المدينة وتقوي ة ايض ا طريق ى )اب و

التنموي ة والخدمي ة ،ومﻼئم ة الكثاف ات الس كانية لظ روف الس كان

بك ر الص ديق (و)طري ق البقري ة( وذل ك لتمرك ز عليه ا مرك ز الخدم ة

الحض ر ،والحف اظ عل ى اﻷراض ي الزراعي ة بص فة عام ة واﻻرتق اء

المقترح لخدمة سكان المدينة البالغ  ٧٨٦٣٣نسمة عام . ٢٠٢٧

*اﻷهداف:

بالبيئة العمرانية خاصة في المناطق العش وائية والمت دهورة ،وإمكاني ة
تنفيذ المخطط على مـراحل تتسم بالمرونة والتكامل.

•الخدمات :

 ت م توزي ع مراك ز الخ دامات بمن اطق اﻻمت داد المقترح ة المتواج د معظمه ا ع ل اط راف المدين ة وذل ك لخدم ة س كان ه ذه المن اطق المقترح ةبإضافة الى اقتراح مركز خدمات بجانب منطقة اﻻسكان القائم لخدمة سكان المدينة .

•شبكة الطرق :
 -تم تقوية الطريق اﻻقليمي الواصل بين ديرب نجم

– الزقازيق وذلك لربط المدينة بالتجمع ات المحيط ة بإض افة ال ى تقوي ة مح اور ط رق الرئيس ية
داخل المدينة وذلك للربط بين اجزاء المدينة الداخلية ببعضها وتص ميم ش بكة ط رق ش ريطية م ارة بقل ب المدين ة لتحقي ق مرون ة الحرك ة الداخلي ة
بمنطقة القلب وسهولة الوصول اليها .

توزيع المناطق التخطيطية للكتلة العمرانية بمدينة ديرب نجم

شارع العمده
ش ابوبكر الصديق
ش  ٢٣يوليو

ش النصر

الوحدات التخطيطية
المقترحة للمدينة

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

ت م وض ع المخط ط العمران ي للمدين ة بم ا يحق ق اﻷه داف المرج وة

* الفكرة التخطيطية /القطاعات
التخطيطية المتجانسة:

مخطط استعماﻻت اﻷراضي لمدينة ديرب نجم
عام ٢٠٢٧

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

مخطط اﻻستراتيجي لمدينة ديرب نجم عام ٢٠٢٧

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

توطين المشروعات ذات اﻻولوية

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

اﻻشتراطات التخطيطية لﻺستعماﻻت الرئيسية

تعتبــ ـر الوســ ـيلة القـانـوني ـة لتخصيـــ ـص اﻷراضــ ـي حي ث يل زم بص فة

واﻹسكـان.

عام ة الت زام اﻷجه زة المعني ة بمخرج ات المخططـ ـات اﻹستـ ـراتيجية

هـــذا ويجدر اﻹشــــارة إلي أن عروض الش وارع ه ي اﻷس اس ف ي تحدي د

المعتمــدة وهي الحيز العمراني للمدينــة ومخـطـط اســتعماﻻت اﻷراض ـي،

اﻹشتراطات ،واﻻشــــــتراطات الــواردة فيما بعـد تتنـاول اﻻســــتعم ـاﻻت

والتـي تســــتهدف ح ل مـشــــك ـﻼت الهيكـ ـل العمـران ـي للمدين ة ،وال تحكم

الـرئيسيـة بصفــة عامـة علي مســـــتوي المدينةديرب نجم ليتـم فيم ا بع د

في الكثـافـات الســكـنية وتطـويـر عمليـة إدارة العمــران من خــﻼل

إعداد اﻻشتراطات التفصيــليــــة فــي إطــار مخطـط تفصــيلي خــاص بك ل
منطقــة بالمدينـة.

اﻻشتراطات التخطيطية للمناطق السكني القائم
البيان

اﻻشتراطات
ـ المباني السكنية مختلطة

البيان

اﻻشتراطات

ـ المباني السكنية
 اﻻستعمال اﻻساسى ) سكنى – خدمى –ادارى (اﻻستعماﻻت
 الخدمات اﻻساسية ) مدارس ابتدائية /اعدادية -مساجد -حدائقبها
المسموح
لﻼطفال (
المناطق
في
ـ عدم السماح باﻷنشطة اﻹنتاجية غير الحضرية مثل )ورش
السمكرة والدوكو –الميكانيكا – النجارة .(...

ضوابط إحﻼل
المباني

ـ مباني هيكلية
 يتم إحﻼل المباني علي نفس قطعة اﻷرض مع الحفاظ عليارتفاعات المباني مرة ونصف عرض الشارع بما ﻻ
يتعارض قيد اﻻتفاع مع القوات المسلحة "مراعاه وجود طرق
عرضها ٦م " .
ـ نسبة البناء  % ١٠٠من اجمالى مسطح قطعة اﻻرض بعد
مراعاة خطوط التنظيم .

شبكة النقل
والطرق

ـ الشوارع ذات النهايات المغلقة والشوارع التي يقل عرضها
عن  ٦متر تخصص للمشاه.
ـ يخصص جزأ من نهر الطريق ﻹنتظار السيارات بالشوارع
اﻻكبر من ١٢م.

اﻻشتراطات التخطيطية للمناطق اعادة التخطيط ) قلب المدينة(
اﻻشتراطات

البيان
مسميات
المناطق

المناطق المتدهورة

اﻻستعماﻻت
المسموح بها
في المناطق

ـ سكي – تجارى –خدمى .
ـ عدم السماح بتوطين اﻷنشطة اﻹنتاجية غير الحضرية داخل
المناطق السكنية مثل )ورش السمكرة والدوكو –الميكانيكا –
النجارة .(...

ضوابط إحﻼل
المباني

مبانى هيكلية.
ـ اﻻلتزام بارتفاعات المباني مرة ونصف عرض.
ـ إعادة تخطيط هذه المناطق لتوفير الظروف السكنية المﻼئمة .
ـ نسبة البناء  %١٠٠من اجمالى مسطح قطعة اﻻرض بعد
مراعاة خطوط التنظيم .

شبكة النقل
والطرق

ـ الشوارع ذات النهايات المغلقة والشوارع التي يقل عرضها عن
 ٩متر تخصص للمشاه.
ـ اعداد خطوط تنظيم للشوارع الرئيسية وامعة في هذه
اﳌناطق.

 اﻻستعمال اﻻساسى )سكنى – تجارى – خدمى – ادارى (اﻻستعماﻻت
المسموح بها في
المناطق

ـ عدم السماح باﻷنشطة اﻹنتاجية غير الحضرية مثل )ورش
السمكرة والدوكو –الميكانيكا – النجارة .(...
ـ اﻷنش طة التجاري ة الت ي يزي د مس طحها ع ن  ٥٠م ٢عل ي
الشوارع التي ﻻ يقل عرضها عن  ١٢م .
ـ يمك ن الس ماح لتواج د ال دور اﻷرض ي لﻸنش طة اﻹقتص ادية
التجارية والحرف غير الملوثة للبيئة .
ـ مباني هيكلية  -يتم إحﻼل المباني علي نفس قطعة اﻷرض مع
ي
اظ عل
الحف
ارتفاع ات المب اني م رة ونص ف ع رض الش ارع بم ا ﻻ
يتعارض قيد اﻻتفاع مع القوات المسلحة .

ضوابط إحﻼل
المباني

ـ نسبة البناء  %١٠٠من اجمالى مسطح قطعة اﻻرض بعد
مراعاة خطوط التنظيم .
ـ الشوارع ذات النهايات المغلقة والشوارع التي يقل عرضها
عن  ٦متر تخصص للمشاه.
شبكة النقل والطرق
ـ يخصص جزأ من نهر الطريق ﻹنتظار السيارات بالشوارع
اﻻكبر من ١٢م.
اﻻشتراطات التخطيطية للمناطق غير مخططة
اﻻﺷتراطات
البيان
مسميات
المناطق

اﻻستعماﻻت
المسموح بها
في المناطق

ضوابط
إحﻼل
المباني

شبكة النقل
والطرق

المناطق العشوائية )الغير مخططة (

ـ سكنى – تجارى –خدمى – ادارى .
 الخدمات اﻻساسية )مدارس ابتدائية  /اعدادية ـ مساجد ـ حدائقلﻸطفال( .اﻻنشطة التجارية اﻻساسية.
ـ بعض الحرف غير الملوثة للبيئة مثل)معامل اﻻلبان – الخياطة.(.. -
ـ عدم السماح بتوطين اﻷنشطة اﻹنتاجية غير الحضرية داخل المناطق
السكنية مثل )ورش السمكرة والدوكو –الميكانيكا – النجارة .(...

هيكلية.
ـ اﻻلتزام بارتفاعات المباني مرة ونصف عرض الشارع.
ـ إعادة تخطيط هذه المناطق لتوفير الظروف السكنية المﻼئمة .
ـ نسبة البناء  %١٠٠من اجمالى مسطح قطعة اﻻرض بعد مراعاة
خطوط التنظيم .

ـ الشوارع ذات النهايات المغلقة والشوارع التي يقل عرضها عن  ٦متر
تخصص للمشاه.

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

تمثل اﻹشتـراطات الـتخطيـطي ـة ترجم ـة للسيـاسـ ـات العمـراني ـة  ،وهـ ـي

تمكــ ـين اﻷجهـــ ـزة المعني ة ومس اعدتها ف ي تطبي ق ق وانين المب اني

اﻻشتراطات التخطيطية لﻺستعماﻻت الرئيسية
اﻻشتراطات التخطيطية للمنطقة الخدمات

البيان

اﻻشتراطات

مسميات
المناطق

المناطق تمركز الخدمات

اﻻشتراطات التخطيطية الخاصة بمناطق التنمية العمرانية
البيان

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

اﻻستعماﻻت
المسموح بها
في المناطق

ـ اﳋدمات العامة ) صحية ـ إدارية ـ اجتماعية ـ تعليمية-
دينية (.
اﳌساكن ذات الصلة باﻷنشطة التجارية ) بالطوابق اﳌتكررة(
ـ اﳌراكز التجارية الفرعية .
ـ يسمح باﻻستعماﻻت غير السكنية بالدور اﻷرضي باﳌباني
القائمة.
ـ مكاتب اﳌهنية )اداري(
ـ محطات بنزين مع ﲢقيق اﻻﺷتراطات الفنية .
ــ أي أنشطة أخري ﻻ ينتج عنها تلوث .

ضوابط إحﻼل
المباني

مبانى هيكلية.
ـ اﻻرتفاعات طبقا لﻼشتراطات الجهات اﻻدارية المختصة
بما ﻻ يتعارض مع ارتفاعات قيد القوات المسلحة .
ـ نسبة البناء طبقا ﻻشتراطات الجهات اﻻدارية المختصة .

شبكة النقل
والطرق

ـ تزود المراكز بمواقف مجمعة ﻻنتظار السيارات .
ـ تساهم اﻷنشطة التجارية والعامة اﻻكبر من  ١٢٠م ٢في
توفير أماكن ﻻنتظار السيارات كلما أمكن ذلك .
ـ ﻻتقل عروض الطرق الرئيسية عن  ١٥متر ـ

اﻻستعماﻻت
المسموح بها في
المناطق

ضوابط إحﻼل
المباني

شبكة النقل
والطرق

اﻻشتراطات

ـ مناطق اسكان اﳌقترح
•سكنى – ﲡارى – خدمى – ادارى
ـ اﳋدمات اﻷساسية ) مدارس ابتدائية  /اعدادية ـ
مساجد ـ حدائق لﻸطفال( .
ـ عدم السماح باﻷنشطة اﻹنتاجية غير اﳊضرية مثل
)ورش السمكرة والدوكو –اﳌيكانيكا – النجارة .(...
ـ أي أنشطة ﻻ ينتج عنها تلوث.

ـ مباني هيكلية .
 اﻻلتزام بارتفاعات المباني مرة ونصف عرضالشارع.
 نسبة البناء تتراوح بين  % ٨٠حسب نمط اﻻسكانالمقترح .

ـ الشوارع ﻻ يقل عرضها عن  ١٠متر .
ـ يخصص جزء من نهر الطريق ﻹنتظار السيارات .

* ميزاني ة إس تعماﻻت اﻷراض ي الحالي ة
والمستقبلية:
تنمية مدينة ديرب نجم وأه داف المخط ط اﻹس تراتيجي الع ام للمدين ة،

الغال ب ه و اﻻس تعمال الس كني والس كني المخ تلط إذ تبل غ مس احته

وبحيث تلبي المساحات المخصصة لكل من هذه اﻻس تعماﻻت متطلب ات

حوالي  ٣٨٦٫٠١فدان تمثل حوالي  %٥٩٫٨٤من إجم الي المس احة،

سكان المدين ة وإقليمه ا م ن خ دمات وأنش طة تنموي ة بجان ب اﻷراض ي

ث م الط رق والفراغ ات البيئي ة ) %٢٧٫٥٩والخ دمات تمث ل ح والي

الﻼزمة للتوسع السكني.

 %١١٫٣١كم ا تمث ل اﻷراض ي المخصص ة لﻸنش طة اﻻقتص ادية

وت م وض ع مخط ط اس تعماﻻت اﻷراض ي لمدين ة دي رب نج م )حت ى ع ام

)اﻻس تعماﻻت الص ناعية والحرفي ة( ح والي  %٠٫٢٤ه ذا ويوض ح

 (٢٠٢٧بمساحة إجمالية قدرها  ٦٤٥٫٠٤فدان ،لتستوعب عدد

الجدول التالي ميزانية استعماﻻت اﻷراضي اﻷساسية للمدينة حتى ع ام
.٢٠٢٧

استعماﻻت اﻻراضى

فدان

النسبة

سكنى قائم ) +حديقة منزل (

١٦٧٫٣٨

%٢٥٫٩٥

سكني مختلط

٨٤٫٣٦

%١٣٫٠٨

سكني مقترح

١٣٤٫٢٧

%٢٠٫٨٢

اجمالي السكني

٣٨٦٫٠١

%٥٩٫٨٤

خدمات تعليميه

٢٣٫٧٣

%٣٫٦٨

مدارس تعليم اساسى مقترح) عدد ٢مدرسة تعليم اساسى مقترحة (

٢٫٣٨

%٠٫٣٧

مدارس تعليم اساسى ) عدد ٢مدرسة صدر لها قرار تخصيص (

٢٫٣٨

%٠٫٣٧

مدرسة ثانوى عام مقترح*) صدر لها قرار تخصيص (

١٫٣

%٠٫٢٠

مدرسة ثانوى صناعى مقترحة *) صدر لها قرار تخصيص (

٥

%٠٫٧٨

مدرسة تربية فكرية ) صدر لها قرار تخصيص (

٠٫٥

%٠٫٠٨

خدمات صحيه

٣٫٤٤

%٠٫٥٣

مستشفى مركزى فئة أ مقترحة

٢٫٥

%٠٫٣٩

خدمات امنيه

٠٫٩٨

%٠٫١٥

خدمات تجاريه

٧٫٨٥

%١٫٢٢

اتصاﻻت

٠٫٢٨

%٠٫٠٤

خدمات إجتماعيه

٠٫٢٣

%٠٫٠٤

مكتب بريد ووحدات ضمان اﻻجتماعى مقترح

٠٫٣٦

%٠٫٠٦

خدمات اداريه

٨٫٠٤

%١٫٢٥

خدمات ثقافيه

٠٫١٨

%٠٫٠٣

خدمات زراعية

٢٫٣

%٠٫٣٦

خدمات دينى

٣٫٨٢

%٠٫٥٩

خدمات ترفيهيه

٧٫٦٦

%١٫١٩

اجمالى الخدمات

٧٢٫٩٣

%١١٫٣١

منطقة حرفية مقترحة

٠٫٥٣

%٠٫٠٨

صناعى

٠٫٣٩

%٠٫٠٦

جمعية تعاونية لنقل الركاب مقترح

٠٫٢٤

%٠٫٠٤

مبني إداري لمشروع المدينه الحضانه التكنولوجيه للصناعات الصغيره و المتوسطه مقترح

٠٫١٢

%٠٫٠٢

أنشاء وحده تكنولوجيه لتطوير اﻻنتاج الزراعي مقترح.

٠٫١٢

%٠٫٠٢

مصنع لحفظ وتجفيف وتعليب الفواكة مقترح

٠٫١٢

%٠٫٠٢

اجمالى اﻻنشطة

١٫٥٢

%٠٫٢٤

موقف اقليمى مقترح

١

%٠٫١٦

مواقف

٠٫٣٢

%٠٫٠٥

مرافق

٤٫٦٩

%٠٫٧٣

مقابر

٠٫٦

%٠٫٠٩

طرق وفراغات

١٧٧٫٩٧

%٢٧٫٥٩

اﻻجمالي

٦٤٥٫٠٤

%١٠٠٫٠٠

الميزانية المقترحة ﻻستعماﻻت اﻷراضي التفصيلية لمدينة ديرب نجم ٢٠٢٧

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

يعك س توزي ع اس تعماﻻت اﻷراض ي اﻷه داف الرئيس ية ﻹس تراتيجيات

س كان المدين ة المس تهدف ويق در بنح و  ٧٨أل ف نس مة ،واﻻس تعمال

الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات

المخطط اﻹستراتيجي العام لمدينة ديرب نجم

* دراسة شبكة الطرق اﻹقليمية:
تعك س ه ذه الدراس ة حج م التفاع ل وال ربط ب ين مدين ة دي رب نج م
ومحيطها الخارجي واﻹقليمي ،وتتمثل أه م الط رق اﻹقليمي ة ف ي :طري ق

* المناطق المرورية وتوزيع رحﻼت اﻷفراد:
تم تقسيم المدينة إلى عدة أقسام للنقليات )خمس مناطق نقليات جزئية( وتوضح ه ذه المص فوفة
توزيع رحﻼت اﻷشخاص بين مناطق النقليات الجزئية لمدينة ديرب نجم في عام .٢٠٢٧

)طريق الزقازيق – ديرب نجم –السنبﻼوين – المنصورة( ويعتبر المدخل

إلي

الجنوبيى والشمالى للمدينة ،وهو عبارة عن طري ق مك ون م ن ح ارتى

من

وحجم الحركة علية  ٤٥٦وحدة عربة مكافئة /يوم وحالة رص فه جي دة

١
٢
٣
٤
٥
اﻹجمالي

ويوجد أيضا طريق ديرب نجم – ميت غمر ) شارع  ٢٣يوليو ( ويعتب ر
المدخل الغربي للمدينة وهو عب ارة ع ن طري ق مك ون م ن ح ارتى م رور
بسعة مرورية تقدر بحوالى ١٣٩٢وحدة عربة رك وب مكافئ ة ف ى الي وم
وحالة رصفه جيدة.

* دراسة السكك الحديدية:

١
٤٤٥٤
٧٦٩١
٥٠٢٩
٦٧٨٠
٢٣٩٥٤

٢
٤٤٥٤
٣٥٢٩
٣٣٩٢
٥٦٥٠
١٧٠٢٥

٣
٧٦٩١
٣٥٢٩
١١١١٠
٣٧١٨
٢٦٠٤٨

٤
٥٠٢٩
٣٣٩٢
١١١١٠
٤٠٢٦
٢٣٥٥٧

٥
٦٧٨٠
٥٦٥٠
٣٧١٨
٤٠٢٦
٢٠١٧٤

اﻹجمالي
٢٣٩٥٤
١٧٠٢٥
٢٦٠٤٨
٢٣٥٥٧
٢٠١٧٤
١١٠٧٥٨

مصفوفة عدد الرحﻼت المتولدة )رحﻼت أشخاص  /يوم( من كل مناطق النقليات في سنة ٢٠٢٧

ﻻ يوجد ارتباط بين خطوط سكك حديد مصر و مركز ديرب نجم ،
حيث أن خطوط السكك الحديد تمتد شمال أو جنوب المركز .اذ يمتد
خط الزقازيق – ميت غمر – زفتى – السنطة – طنطا ،جنوب مركز
ديرب نجم  ،و هو خط فرعى مفرد يبلغ طوله الكلى  ٥٦كم و يوجد
عليه  ١٨محطة يأتي أهمها الزقازيق جنوبا و ميت غمر غربا و
محطة ميت غمر هي اقرب المحطات الكبيرة إلى مدينة ديرب نجم و
التي تبعد في حدود  ٢١كم عن مدينة ديرب نجم  .أما من الجهة
الشرقية و الشمالية للمركز فيمتد خط السكة الحديد القاهرة – بلبيس –
الزقازيق – المنصورة و هو خط فرعى مفرد يبلغ طوله الكلى ١٤٧
كم و يوجد عليه  ٣٩محطة أهمها القاهرة و بلبيس و الزقازيق
والسنبﻼوين ) محط سكة حديد مركزية ( اقرب المحطات الكبيرة إلى
مدينة و مركز ديرب نجم و تبعد في حدود  ١٥كم شمال مدينة ديرب
نجم.

* حركة النقل:

* مشروعات الطرق الرئيسية بالمدينة:

 -ترتبط مدينة ديرب نجم بالمجتمعات و اﻷقاليم و المحافظات

تم اﻹتفاق مع شركاء التنمية بمدينة ديرب نجم على مشروعات للطرق الرئيسية التى
تخدم المخطط العمرانى للمدينة ،وتعطى قوية للحركة المرورية وحركة النقل فى
المدينة ،وتمثلت أهم هذه المشروعات فى :إنشاء موقف للنقل الجماعى اﻻقليمى
بالمدينة على الحدود الخارجية الجنوبية الغربية ,طرح شبكة جديدة للنقل الجماعي

المحيطة بالعديد من الخطوط اﻹقليمية و عدد أربع مواقف للنقل
الجماعي اﻻقليمى و تتلخص هذه الخطوط و المواقف كالتالي:
) موقف الزقازيق يعمل عليه عدد  ٢٠٠مركبة ميكروباص و ٣٠
مركبة ربع نقل ( ) -موقف اﻻبراهيمية ( و موقف يقع على جنوب
مصرف بحر صفط شرق المدينة ) شمال شارع فيصل و هو امتداد
طريق اﻹبراهيمية ( .و هو موقف يخدم عدد من الخطوط التي تعمل
لخدمة المناطق الواقعة شرق و شمال شرق ديرب نجم  ) .موقف
ميت غمر ( هو موقف يقع على جنوب و شرق المدينة عند التقاء
طريق السنبﻼوين – االزقازيق مع شارع ابو عمده وامتداده ،و هو
موقف يخدم عدد من الخطوط التي تعمل لخدمة المنطقة الواقعة غرب
ديرب نجم
) موقف القاهرة ( و هو موقف يقع جنوب المدينة ،و هو موقف
يخدم عدد من الخطوط و هي القاهرة و السنبﻼوين و طما المرج
و صاقور و برمكيم و الصانبة و الجميزة  ،و تجدر اﻹشارة إلى أن
الموقف غير مجهز و يعتبر موقف عشوائيا .

المخطط اﻻستراتيجي لشبكة الطرق

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

المخطط اﻹستراتيجي العام ﻷعمال الطرق

تحليل المشروعات

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

الطرق
عنوان المشروع
الموقع *
الفترة المتوقعة
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ
الدﻻلية  /التكلفة
اﻷهداف
الناتج الرئيسي
للمشروع
تطبيق المشروع

طرح شبكة جديدة للنقل الجماعﻰ بالمدينة
المدينة
 ١٢شهر
أهالي المدينة والقادمون إليها
الجمعيات اﻷهلية ورجال اﻷعمال
حكومة محلية  /حكومة مركزية  /قطاع خاص
 ١٠مليون جنية
حصول أهالﻰ المدينه والقادين إليها علﻰ وسيلة نقل حضريه .
الحصول علﻰ وسيلة نقل حضريه.
عن طريق مجلس المدينة و المجالس المحلية ﻻختيار أفضل السائقين المهرة لقيادة تلك
المركبات.
اﻻجهزة المستخدمة هﻰ إسطول من السيارات.

اﻷجهزة التي سيتم
الحصول عليها
عنوان المشروع

إنشاء موقف للنقل الجماعﻰ اﻻقليمﻰ بالمدينة علﻰ الحدود الخارجية الجنوبية الغربية

الموقع *
الفترة المتوقعة
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ

المدينة
سنة
أهالي المدينة والقادمون إليها
الجمعيات اﻷهلية ورجال اﻷعمال
حكومة محلية  /حكومة مركزية  /قطاع خاص
 ١٠مليون جنية
تحقيق السيولة المرورية والحصول علﻰ وسيلة نقل حضريه.
سيولة للحركة المرورية داخل المدينة

الدﻻلية  /التكلفة
اﻷهداف
الناتج الرئيسي
للمشروع
تطبيق المشروع عن طريق مجلس المدينة و المجالس المحلية ﻻختيار أفضل السائقين المهرة لقيادة تلك
المركبات.
اﻷجه زة الت ي س يتم اﻻجهزة المستخدمة هﻰ معدات تنفيذ الطرق مثل اللودر و البولدوزر والجريدر والفنشر.
الحصول عليها
عنوان المشروع تطوير شارع المصرف الكبير ليصبح طريق اقليمﻰ ثانوى للربط بين طريق المنصورة –
السنبﻼوين و طريق كفر الحاج حسن
المدينة
الموقع *
 ١٢شهر
الفترة المتوقعة
أهالي المدينة والقادمون إليها
الفئة المستهدفة
حكومة محلية  /حكومة مركزية  /قطاع خاص الجمعيات اﻷهلية ورجال اﻷعمال
شركاء التنفيذ
الدﻻلية  /التكلفة
اﻷهداف
الناتج الرئيسي
للمشروع
تطبيق المشروع
اﻷجهزة التي سيتم
الحصول عليها

 ٥مليون جنية
تخفيف اﻹزدحام المرورى بقلب مدينة ديرب نجم
سيولة للحركة المرورية داخل المدينة
عن طريق مجلس المدينة و المجالس المحلية ﻻختيار أفضل السائقين المهرة لقيادة تلك
المركبات.
اﻻجهزة المستخدمة هﻰ معدات تنفيذ الطرق مثل اللودر و البولدوزر والجريدر والفنشر.

شبكة الطرق المقترحة لمدينة ديرب نجم عام ٢٠٢٧

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

المخطط اﻹستراتيجي العام ﻷعمال التغذية بالمياه

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

* الركائز اﻷساسية للمخطط:

اﻷعمال المقترحة لدعم عملية التغذية بالمياه خﻼل
مراحل التنمية المختلفة

تتمثل أهم مصادر المياه المتاحة في مدينة ديرب نجم في:
المياه الجوفية هي المصدر الوحيد لتلبية متطلبات مدينة ديرب نجم
باحتياجاتها من مياه الشرب .يتم تغذية المدينة حاليا من خﻼل عدد ٥

المرحلة

محطات جوفية تتواجد بنطاق المدينة
وﻻ يتوافر بالمدينة حاليا اية خزانات أرضية لمياه الشرب .ومن
المقرر تنفيذ خزان أرضي بمحطة مياه السوق بسعة تخزينية ١٠٠٠
م ٣ضمن أعمال دعم تغذية مدينة ديرب نجم بالمياه المرشحة من

اﻷولﻰ )(٢٠١٧ -٢٠١٢

محطة مياه ههيا .
أصبحت مهددة بتلوث مياه آبارها نتيجة عدم توافر حرم كاف ﻵبار
المحطات ونتيجة لﻸنشطة البشرية المحيطة بموقع المحطات .ونظرا
للمشاكل الناتجة عن أعمال التغذية بالمياه الجوفية ،يوجد توجه عام
بالدولة ﻻحﻼل مصادر التغذية بالمياه السطحية بدﻻ من التغذية من

الثانية )(٢٠٢٢ –٢٠١٧

خﻼل آبار المياه الجوفية وبخاصة بالمناطق الحضرية-
نصيب مدينة ديرب نجم من كميات المياه المنتجة من محطات المياه
الجوفية المختلفة يقدر بحوالي  ٩٦٥٠م/٣يوم ،تقريبا .وحيث أن
عدد سكان مدينة ديرب نجم حاليا ) (٢٠٠٨يبلغ حوالي ٥٥٦١٦

الثالثة )(٢٠٢٧ –٢٠٢٢

نسمة ،فان معدل نصيب الفرد من المياه المنتجة للمدينة يبلغ حوالي
 ١٧٤ل /فرد/يوم .وتبلغ التسربات من شبكة المياه حوالي %٢٠

بيـان اﻷعمال المقترحة للمخطـط
العـام
تنفيذ وصلة تغذية رئيسية
جديدة للربط مع الخط الناقل
الواصل من محطة مياه
ههيا
إنشاء الخزان اﻷرضي
اﻷول بسعة  ١٨٠٠م٣
إنشاء الخزان اﻷرضي
الثاني بسعة  ١٨٠٠م٣
إنشاء الخزان العالي بسعة
 ٦٠٠م٣
شبكات المياه للتوسعات
الجديدة وحنفيات الحريق
الﻼزمة

التكلفة التقديرية للشبكة الرئيسية المقترحة للتغذية بالمياه

من اجمالي كمية المياه المنتجة
فيما يلي بيان باﻷعمال المقترحة لقطاع اﻹمداد بمياه الشرب بمدينةديرب نجم والتي تتضمن:

المشـــروع

التكلفة
بالمليون
جنيه

تنفيذ وصلة تغذية رئيسية جديدة للربط مع الخط الناقل
الواصل من محطة مياه ههيا

٢٫٠٨

 تنفيذ خط تغذية رئيسيي يربط مع الخط الناقل من محطة ههيالتغذية الخزانات اﻷرضية المقترحة .وخط التغذية المقترح بقطر
 ٣٥٠مم وبطول  ١٢٠٠متر يتفرع إلي وصلتين بقطر  ٣٠٠مم
وطول  ١١٠٠متر لتغذية الخزانات اﻷرضية المقترح بمحطة مياه
ديرب نجم الرئيسية ومحطات مياه الساحة.

إنشاء خزانات أرضية جديدة لمياه الشرب بالمدينة

٤٫٥

 إقامة خزانات أرضية جديدة لمياه الشرب بالمدينة بسعة إجمالية ٣٦٠٠م٣
 -إقامة خزان عالي جديد لمياه الشرب بسعة  ٦٠٠م٣

إنشاء خزان عالي جديد لمياه الشرب

 -مد شبكة المياه إلي مناطق التوسعات المستقبلية بقطر  ٤بوصة

١٫٥

وطول  ٣كم وتركيب عدد  ١٠حنفيات حريق
ويوضح الجدول التالي اﻷعمال المطلوبة لقطاع التغذية بمياه الشرب
بمدينة ديرب نجم موزعة علي مراحل التنمية المختلفة حتﻰ سنة
الهدف  ،٢٠٢٧وفق أولويات شركاء التنمية.

شبكات المياه للتوسعات الجديدة وحنفيات الحريق الﻼزمة

٠٫٩٢٥

بطاقات وصف مشروعات اﻹمداد بمياه الشرب

الصنف
عنوان المشروع

تنفيذ خط تغذية رئيسي جديد بقطر  ٣٥٠مم )بطول  ١٫٢كم( يتفرع إلي وصلتين بقطر
 ٣٠٠مم )بطول  ١٫١كم(

الموقع

من الخط الناقل من محطة ههيا إلي الخزانات اﻷرضية المقترحة

اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر

 ٨أشهر

الفئة المستهدفة

سكان المدينة

شركاء التنفيذ

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – مجلس المدينة – مديرية الطرق بديرب
نجم

الدﻻلية  /التكلفة بالجنيه المصري

 ٢٫٠٨مليون جنيه تقريبا

اﻷهداف

 توفير مياه مرشحة بكميات كافية لمدينة ديرب نجم -المحافظة علي الصحة العامة

الناتج الرئيسي للمشروع

 اﻻستغناء عن مصادر المياه الجوفية المعرضة للتلوث -تشجيع التنمية بالمدينة

اﻷنشطة الرئيسية للمشروع

 أعمال الحفر وتركيب المواسير أعمال التوصيل مع الخزانات اﻷرضية المقترحة -أعمال الردم والرصف بعد التنفيذ

التوصيف

الصنف
عنوان المشروع

إقامة خزانات أرضية جديدة بسعة إجمالية تقدر بحوالي  ٣٦٠٠م٣

الموقع

محطات المياه بالمدينة

اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر

 ٢٤شهر

الفئة المستهدفة

أهالي المدينة

شركاء التنفيذ

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي -شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالشرقية – مجلس المدينة

الدﻻلية  /التكلفة بالجنيه المصري

 ٤.٥مليون جنيه تقريبا

اﻷهداف

 استمرارية أعمال التغذية بمياه الشرب -تشجيع التنمية بالمدينة

الناتج الرئيسي للمشروع

 توفير كميات كافية من المياه المرشحة في حالة الطوارئ -تلبية متطلبات إطفاء الحريق

اﻷنشطة الرئيسية للمشروع

 تحديد مواقع التخزين اﻷرضي تخصيص اﻷراضي الﻼزمة ﻹقامة الخزانات -أعمال اﻹنشاء والربط مع الشبكة العامة

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

التوصيف

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

التوصيف

الصنف
عنوان المشروع

إقامة خزان عالي جديد بسعة  ٦٠٠م٣

الموقع

يجب تحديد موقع الخ زان الفعل ي م ن خ ﻼل دراس ة ات زان الش بكة وطبوغرافي ة اﻷراض ي
بالمدينة .ويقترح مبدئيا توطينه بأحدي محطات المياه الجوفية

اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر

 ٤٨شهر

الفئة المستهدفة

أهالي مدينة ديرب نجم ومناطق التوسعات المستقبلية

شركاء التنفيذ

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي -شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالشرقية – مجلس المدينة

الدﻻلية  /التكلفة بالجنيه المصري

 ١.٥مليون جنيه تقريبا

اﻷهداف

 تحسين ضغط المياه بالشبكة في جميع أنحاء المدينة -تلبية احتياجات الطوارئ

الناتج الرئيسي للمشروع

 موائمة اﻻستهﻼك وتحسين ضغط المياه بالشبكة -تلبية متطلبات إطفاء الحرائق

اﻷنشطة الرئيسية للمشروع

 دراسة اتزان الشبكة وطبوغرافية اﻷرض بالمدينة لتحديد مواقع الخزان تخصيص اﻷراضي الﻼزمة ﻹقامة الخزان -أعمال اﻹنشاء والربط مع الشبكة العامة

الصنف
عنوان المشروع
الموقع

التوصيف
م د ش بكة مواس ير مي اه الش رب لمن اطق التوس عات المس تقبلية بقط ر  ٤بوص ة
وط ول  ٣ك م باﻹض افة إل ي تركي ب ع دد  ١٠حنفي ات حري ق موزع ة بمن اطق
التوسعات
مناطق التوسعات بالمخطط المقترح

اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر

 ١٢شهر

الفئة المستهدفة

اﻷنشطة المختلفة بمناطق التوسعات

شركاء التنفيذ

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – مجلس المدينة – مديرية الطرق
بديرب نجم

الدﻻلية  /التكلفة بالجنيه المصري

 ٠.٩٢٥مليون جنيه تقريبا

اﻷهداف

 -توفير مياه الشرب النقية لمناطق التوسعات

الناتج الرئيسي للمشروع

 المحافظة علي الصحة العامة -تشجيع التنمية بالمدينة

اﻷنشطة الرئيسية للمشروع

 أعمال الحفر وتركيب المواسير أعمال التوصيل علي الشبكة -أعمال الردم والرصف بعد التنفيذ

شبكة المياه المقترحة لمدينة  ........عام ٢٠٢٧

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

المخطط اﻹستراتيجي العام ﻷعمال الصرف الصحي

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

* اﻻعتبارات اﻷساسية:
 ﰎ خدمة كامل مدينة ديرب نجم بمشروع متكامل للصرف الصحي مكونمن شبكات انحدار ومحطة رفع رئيسية باﻻضافة الي عدد  ٣محطات رفع
فرعية ومحطة المعالجة .وفيما يلي بيانات مشروع الصرف الصحي:
 يوجد بالمدينة محطة رفع رئيسية وحيدة بطاقة تصميمية بحوالي ٢٤١٩٢م/٣يوم ) ٢٨٠لتر/ث(.

التكلفة التقديرية للشبكة الرئيسية المقترحة
ﻷعمال الصرف الصحي
القطر

التكلفة بالمليون

 يتبين أن محطة الرفع الرئيسية القائمة بطاقة تصميمية كافية لتلبيةمتطلبات المدينة الحالية ولكنها غير كافية لتلبية متطلبات منطقة الدراسة

زيادة طاقة محطة الرفع الرئيسية

٣٫٥

حتى سنة الهدف ٢٠٢٧
 خط الطرد القائم بقطر  ٩٠٠مم يستوعب تصرفات تصميمية تقدربحوالي  ٨٢٥٠٠م/٣يوم عند سرعة سريان  ١.٥م/ث.
 خلص المخطط إلي ضرورة زيادة طاقة محطة الرفع الرئيسية القائمةمن  ٢٨٠لتر/ث إلي  ٣٦٢لتر/ث
تنفيذ توسعات المرحلة الثانية لمحطة المعالجة لزيادة طاقة المحطة

تنفيذ توسعات المرحلة الثانية
لمحطة المعالجة
مد شبكة الصرف الصحي لمناطق
التوسعات المستقبلية

٣٠

١

التصميمية إلي  ٢٠٠٠٠م/٣يوم
مد شبكة الصرف الصحي لمناطق التوسعات المستقبلية بقطر  ٧بوصة
وطول  ١.٥كم ٩ ،بوصة بطول  ٠.٥كم.
وتقدر التكلفة اﻻجمالية  ٣٤.٥مليون .

اﻷساليب المقترحة لجمع ونقل المخلفات الصلبة

* المؤشرات الرئيسية:
 يتم تجميع المخلفات الصلبة الناتجة من اﻻستخدامات المختلفةبمدينة ديرب نجم عن طريق ادارة النظافة بالوحدة المحلية ومن
خﻼل المعدات المتاحة بالحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.
ويتم تجميع القمامة من شوارع المدينة المختلفة ونقلها إلي المحطة
الوسيطة علي أن يعاد تحميل القمامة بالمحطة الوسيطة علي
سيارات اكبر سعة لنقلها إلي موقع التخلص النهائي من القمامة.
ويتم جمع القمامة من المدينة نظير الرسوم المقررة وفق القانون
رقم  ١٠لسنة .٢٠٠٥
 تتمثل أهم المشاكل الحالية فﻰ :ضيق الكثير من الشوارع وعدمانتظامها يعوق سير مركبات تجميع القمامة
عدم توافر اﻷراضي الصالحة بيئيا ﻷعمال التخلص من المخلفات
الصلبة بمركز ديرب نجم
بعد موقع التخلص النهائي من القمامة يزيد من تكاليف أعمال نقل
المخلفات الصلبة
 كمية المخلفات الصلبة البلدية المتوالدة حاليا من مدينة ديرب نجمتقدر بحوالي  ٣٨طن/اليوم تقريبا )غير شاملة المخلفات الطبية
الخطرة التي يتم التعامل معها باستقﻼلية كما ذكر سابقا( ،وحيث أن
عدد سكان مدينة ديرب نجم حاليا ) (٢٠٠٨يبلغ حوالي ٥٥٦١٦
نسمة ،وبذلك يكون معدل تولد حوالي  ٠٫٦٨كجم/الفرد/اليوم
تقريبا .وهذا المعدل متوافق مع معدﻻت تولد القمامة في الدول
النامية الذي يتراوح بين  ١٫٢٥ -٠٫٢٥كجم/الفرد/اليوم.
 ه ذا وتق در التكلف ة اﻹجمالي ة لﻸعم ال المقترح ة بح والﻰ٤٫١٣مليون جنيه.

التكاليف التفديرية للمشروعات المقترحة بقطاع
التخلص من القمامة
المشروع

التكلفة بالمليون

سيارات جمع القمامة سعة
 ٦م/٣سيارة

٠٫٦

سيارات لنقل القمامة سعة
 ٢٥م/٣سيارة

٣

حاويات لجمع القمامة
سعة ٢م/٣حاوية

٠٫٥٣

شبكة الصرف الصحي المقترحة لمدينة ديرب نجم عام ٢٠٢٧

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

الصنف
عنوان المشروع
الموقع
اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ
الدﻻلية  /التكلفة بالجنيه المصري
اﻷهداف
الناتج الرئيسي للمشروع
اﻷنشطة الرئيسية للمشروع

الصنف
عنوان المشروع
الموقع
اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ
الدﻻلية  /التكلفة بالجنيه المصري
اﻷهداف
الناتج الرئيسي للمشروع
اﻷنشطة الرئيسية للمشروع

الصنف
عنوان المشروع
الموقع
اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ
الدﻻلية  /التكلفة بالجنيه المصري
اﻷهداف
الناتج الرئيسي للمشروع
اﻷنشطة الرئيسية للمشروع

التوصيف
زيادة طاقة محطة الرفع الرئيسية القائمة من  ٢٨٠لتر/ث إلي  ٣٦٢لتر/ث
موقع محطة الرفع الرئيسية القائمة
 ١٢شهر
سكان المدينة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية
 ٣.٥مليون جنيه تقريبا
 كفاية طاقة محطة الرفع لضخ كامل مياه الصرف إلي محطة المعالجة المحافظة علي البيئة المحافظة علي الصحة العامة دراسات فنية استشارية توريد وتركيب الطلمبات اﻹضافية بمحطة الرفع القائمة -أعمال توصيل الطلمبات بخط الطرد

التوصيف
تنفيذ توسعات المرحلة الثانية لمحطة المعالجة لزيادة طاقتها التصميمية
إلي  ٢٠٠٠٠م/٣يوم
موقع محطة المعالجة
 ٤٨شهر
سكان المدينة ومناطق التوسعات المستقبلية
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي -شركة مياه الشرب
والصرف الصحي بالشرقية – مجلس المدينة
 ٣٠مليون جنيه تقريبا
 معالجة كاملة لمياه الصرف الصحي الناتجة من المدينة المحافظة علي البيئة المحافظة علي الصحة العامة وتشجيع التنمية دراسات فنية استشارية -أعمال مدنية وكهروميكانيكية

التوصيف
مد شبكة الصرف الصحي إلي مناطق التوسعات المستقبلية )مواسير بقطر ٧
بوصة وطول  ١.٥كم ،مواسير بقطر  ٩بوصة وطول  ٠.٥كم(
مناطق التوسعات المستقبلية المقترحة بالمخطط
 ١٢شهر
سكان مناطق التوسعات المستقبلية
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – مجلس المدينة – مديرية
الطرق بالمدينة
 ١مليون جنيه تقريبا
 توفير وسيلة آمنه بيئيا للتخلص من الصرف الصحي مد خدمة الصرف الصحي اﻵمن بيئيا لمناطق التوسعات لتشجيع التنمية المحافظة علي الصحة العامة وراحة السكان أعمال الحفر وتركيب مواسير اﻻنحدار إنشاء المطابق علي خطوط اﻻنحدار -أعمال التوصيل علي الشبكة ورصف الشوارع بعد التنفيذ

اﻷهداف
الناتج الرئيسي للمشروع
اﻷنشطة الرئيسية للمشروع
الصنف
عنوان المشروع
الموقع
اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ
الدﻻلية  /التكلفة المقدرة بالجنيه
المصري
اﻷهداف
الناتج الرئيسي للمشروع
اﻷنشطة الرئيسية للمشروع
الصنف
عنوان المشروع
الموقع
اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ
الدﻻلية  /التكلفة المقدرة بالجنيه
المصري
اﻷهداف
الناتج الرئيسي للمشروع
اﻷنشطة الرئيسية للمشروع

 ٠٫٦مليون جنيه
المحافظة علي البيئة والصحة العامة -
 تشجيع التنمية رفع كفاءة أعمال تجميع القمامة مناقصة عامة لتوريد السياراتالتوصيف
توفير عدد  ٤سيارات سعة  ٢٥م ٣لنقل القمامة من المحطة الوسيطة
للمدفن الصحي بالخطارة
مدينة ديرب نجم
 ١٢شهر خﻼل فترات التنمية المختلفة
أهالي المدينة
جهاز شئون البيئة – المحافظة  -مجلس المدينة
 ٣مليون جنيه
المحافظة علي البيئة والصحة العامة -
 تشجيع التنمية تقليل تكاليف نقل المخلفات الصلبة مناقصة عامة لتوريد السياراتالتوصيف
توريد  ١٠٦حاوية لتجميع القمامة سعة  ٢م/٣حاوية ،كما يلي:
 المرحلة اﻷولي حتﻰ عام  :٢٠١٧توريد  ٧٨حاوية المرحلة الثانية ) : (٢٠٢٢-٢٠١٧توريد  ١٣حاوية المرحلة الثالثة ) : (٢٠٢٧-٢٠٢٢توريد  ١٥حاويةمدينة ديرب نجم
 ١٢شهر ،بجميع مراحل التنمية المختلفة
أهالي المدينة
جهاز شئون البيئة – المحافظة  -مجلس المدينة
إجمالي التكلفة تقدر بحوالي  ٠.٥٣مليون جنيه ،موزعة كما يلي:
 المرحلة اﻷولي حتﻰ عام  ٠.٣٩ :٢٠١٧مليون جنيه المرحلة الثانية ) ٠.٠٦٥ : (٢٠٢٢-٢٠١٧مليون جنيه المرحلة الثالثة ) ٠.٠٧٥ : (٢٠٢٧-٢٠٢٢مليون جنيهالمحافظة علي البيئة والصحة العامة -
 تشجيع التنمية رفع مستوى النظافة بالمدينة -مناقصة عامة لتوريد حاويات جمع القمامة

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

الصنف
عنوان المشروع
الموقع
اﻷشهر المتوقعة باﻷشهر
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ
الدﻻلية  /التكلفة المقدرة بالجنيه
المصري

التوصيف
توفير عدد  ٣سيارات سعة  ٦م ٣لدعم أعمال تجميع القمامة
مدينة ديرب نجم
 ١٢شهر خﻼل فترات التنمية اﻷخيرة
أهالي المدينة
جهاز شئون البيئة – المحافظة  -مجلس المدينة

شبكة الصرف الصحي المقترحة لمدينة  ........عام ٢٠٢٧

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

* المؤشرات الرئيسية:
يوجد بمدينة ديرب نجم وبناءا علي المعلومات التي حصلنا عليها
من قطاع كهرباء شمال الشرقية – هندسة كهرباء ديرب نجم -
محطة محوﻻت ديرب نجم جهد  ٦٦/١١كيلو فولت سعة ) × ٣
 ( ٢٥ميجا فولت أمبير.والتى تغذى من خطى الزقازيق
والسنبﻼويين بجهد  ٦٦ك.ف .وتقوم هذه المحطة بتغذية مباشرة
للمدينة بنسبة  % ٣٥من اجمالي قدرة المحطة وتغذي ايضا
بعض القرى التابعة لها بنسبة  % ٦٥من اجمالي قدرة المحطة
وذلك من خﻼل موزعات جهد  ١١كيلو فولت إنشاء عدد ٢
لوحة توزيع جهد  ١١ك.ف .سعة  ١٥م.ف.أ ومد كابﻼت الجهد
المتوسط من محطة المحوﻻت لتغذية اللوحات الجديدة .
تركيب عدد  ٢٨محول توزيع جهد  ١١/٠٫٤ك.ف سعة ١
م.ف.أ .
تركيب عدد  ١محول قدرة  ٢٥م.ف.ا بمحطة المحوﻻت الحالية.
 -هذا وتقدر التكلفة ﻷعمال الكهرباء بحوالﻰ ٣٧٫٨مليون جنيه.

التكلفة التقديرية ﻷعمال الكهرباء المقترحة

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة ديرب نجم

المخطط اﻹستراتيجي العام لشبكة الكهرباء

المخططات اﻹستراتيجية العامة للبنية اﻷساسية بمدينة دير ب نجم

المخطط اﻹستراتيجي العام ﻷعمال اﻹتصاﻻت

* المؤشرات الرئيسية:
يتم خدمة مدينة ديرب نجم بما تحتاجه من الخطوط التليفونية بعدد ١
سنترال آلي بسعة ١٨٠٠٠خط وسعته القصوى  ٣٠,٠٠٠خط.
يبلغ عدد المشتركين  ١٥,٢٦٧ألف مشترك
عدد خطوط الشبكة اﻻرضيه ٢١,٨٠٠خط و يوجد  ٢٠٨خط إنتظار
 الكثافة التليفونية لمدينة ديرب نجم تبلغ ) ٢٢٧بعد خصم %٣٠خدمات( وهى تعتبر كثافة تليفونية مرتفعة إﻻ أنها تظل أقل من
المعدﻻت العالمية
تبلغ الكثافة التليفونية للمشتركين  ٢٧٦مشترك ١٠٠٠/نسمة
تتوافر بمدينة ديرب نجم العديد من الخدمات العامة التي تلبى
احتياجات المواطنين حيث يوجد بالمدينه:
عدد  ٢مكتب خدمة عامة تشتمل على خدمات )المحلى -المباشر-
الدولي -الفاكس -التلكس( كما يوجد العديد من كبائن الخدمة العامة
المنتشرة في المدينة و البالغ عددهم
عدد  ٤٠كبائن خدمة عامة تعمل بنظام الكارت
عدد  ٤١مكاتب خاصه
عدد  ٢كابينة تعمل بنظام العملة وتتوافر بكل الكبائن خدمة
المكالمات المحلية و المباشر و الدولية و تخدم كل الكبائن من سنترال
ديرب نجم.
تبلغ التكلفة اﻻجمالية لنظام اتصاﻻت المدينة شامﻼ السنترال والشبكة
وكذا مكاتب البريد واﻻندية الذكية مبلغ  ٢٨,٤٨مليون جنية مصري

التكلفة التقديرية للمشروعات المقترحة

قطاع العمران
اﻻهداف
العامه
لجميع
القطاعات

اﻻهداف
الفرعيه /
القطاعيه
 الحف اظ عل ىيد
الرص
كنى
الس
وتحسينه .

ايجاد هوية
عمرانية
مميزة
للمدينة

 الح د م نران
العم
دهور
المت
والعشوائى .
 خل ق بيئ ةة
ترفيهي
بالمدينة.

المشروعات
مكانى

غير مكانى

 نق ل ال ورشالحرفي ه ال ي
خ ارج الكتل ه
السكنيه للمدينه.
وير
 تطزيم
وتح
المن اطق الغي ر
ة
مخطط
بالمدينة.
 تقوي ة ال ربطب ين جزئ ي
المدين ه بتوس عة
طري ق )دي رب
البل د-دي رب
المحطه(
ة
 تقويعة
وتوس
اور
المح
ه
التجاري
ه
بالمدين
طريق)الس نبﻼو
ي ن-الزق ازيق(،
) المنص وره
الزقازيق(
 نق ل المواق فوائيه
العش
الموج وده عل ي
ق
الطري
ي
الرئيس
ﻷماكن أفضل

 أنش اء ب رامج لزي ادةالتوعيه البيئيه
 إع داد قاع دة بيان اتجغرافي ة تفص يليه
حديث ه لتس هيل إدارة
العم ران ول دعم اﻹدارة
المحلي ة بمدين ة دي رب
نجم
 إنش اء إدارة للتع اونوالتنس يق م ع الجه ات
المانح ة والتع اون
ال دولى )أف راد /
هيئات(.
 اعداد دورات تدريبي ةلتنمية مهارات الك وادر
القيادي ة والفني ة بمجل س
المدين ة لمتابع ة وإدارة
العمران
 إنش اء ص ندوق تنمي ةم وارد م ن مس اهمات
ش ركاء التنمي ة وب دل
ى
ين عل
التحس
اﻷراض ي داخ ل الحي ز
العمراني

اﻻستراتيجيه
المبدأ
اﻻستراتيجى

اﻻليات/اﻻجراءات/
اﻻنشطه

المدخﻼت

اﻻفتراضات

المخاطر

زان
 اﻻتي
العمران
البيئ ي ف ي
ع
توزي
ات
الفراغ
الحضرية .

 محارب ة النم والعشوائي لﻼسكان.
 الس عي نح و جل بمس اهمات م ن
الجهات المانحة.

ود
 وجاراض ي
فضاء داخ ل
الكتلة متاحة
لﻼس تغﻼل
العمراني.
 ت وفيردات
مع
وير
تط
ة
وتنمي
المن اطق
المتدهورة.

 المش اركة الفعال ةلشركاء التنمية ف ي
تنفي ذ مش روعات
التطوير.
 وض ع خط طمرحلي ة لتط وير
البيئة العمرانية بما
يعم ل عل ي س هولة
التنفيذ.

عوبة
صت وفير التموي ل
المناسب لتنفي ذ
المشروعات.
عف
ضال وعى البيئ ى
ل دى س كان
المدينة .
 محدودي ةدور الجمعيات
اﻷهلي ة ف ي
ة
التنمي
الحقيقية.

-٧٤-

النتائج المتوقعه
عند اكتمال
اﻻنشطه/
اﻻجراءات
 بيئةعمراني ةمميزة مؤهلة.
 القض اه عل ىكان
اﻻس
المتتدهور.

مؤشرات قياس
تحقق اﻻهداف
 تط وير ع ددوح دة مت دهورة
بالسنة  ٤٤وحدة
 /سنة
 حج م التموي لال ذي ي تم ت وفيره
س نويا لتط وير
اطق
المن
دهورة
المت
بالمدينة.
 عدد اﻷس ر م ناطني
ق
المتت دهورة الت ى
ت م نقله ا إل ى
من اطق س كنية
مﻼئمة ١٧٦اسرة
 /سنة.

لمخططات اﻹستراتيجية العامة ) اﻻطار المنطقي ( بمدينة دير ب نج

اﻻطار المنطقي للغايات واﻻهداف لجميع القطاعات

لمخططات اﻹستراتيجية العامة ) اﻻطار المنطقي ( بمدينة دير ب نج

اﻻطار المنطقي للغايات واﻻهداف لجميع القطاعات
قطاع العمران
اﻻهداف
العامه
لجميع
القطاعات

المشروعات
اﻻهداف الفرعيه /
القطاعيه

مكانى

ادة
 اعتخط يط ) قل ب
المدينة (.
 إنش اء ع دد ٥٠٠وح دة
إسكان حكومى
لس د اﻻحتي اج
ة  -ت وفير الم أوى المس تقبلي م ن
 تلبيكان
اﻻحتي اج المﻼئ م لجمي ع اﻹس
الى السكان .
اﻻقتصادى.
الح
والمس تقبلى
م ن اﻻس كان
تحسين البيئة
وخاص ة
لمح ددى
العمرانية فى
الدخل
المدينة

غير مكانى
اء
 أنشندوق
ص
دات
للوح
كنيه
الس
المخصص ه
ذوي
ل
اﻷحتياج ات
الخاصه
 إيج اد مخط طمعتم د لتحدي د
أولويات التنمي ة
ة
العمراني
بالمدين ة عل ى
توى
مس
اﻹسكان

اﻻستراتيجيه
المبدأ
اﻻستراتيجى

اﻻليات/اﻻجراءات/
اﻻنشطه

المدخﻼت

اﻻفتراضات

 الﻼمركزي ةباﻻعتم اد عل ي
القط اع الخ اص
ف ي ت وفير
اﻻحتي اج م ن
اﻻسكان .

 عم ل دراس اتالج دوى الفني ة
واﻻقتص ادية لتت يح
إمكاني ات اﻻس تثمار
في اﻻسكان

وفير
تي
اﻻراض
لمش روعات
اﻻسكان داخل
ز
الحي
ي
العمران
والتف اوض
بش أنها م ع
المﻼك.
وفير
تالمع دات ل دى
اﻻدارة
ة
المحلي
ة
الﻼزم
ات
لعملي
وير
التط
ة
والتنمي
اطق
بالمن
العشوائية .
وفير
تة
العمال
ة
المدرب
ال
ﻷعم
يانة
الص
والتطوير

 اﻻس تفادة م نص ندوق ب دل
التحس ين ف ي
اقامة مش روعات
اسكان لمح دودي
الدخل .
 رغب ة اﻻه اليف ي تط وير
اطق
المن
وائية
العش
ودة
الموج
دادها
وام
بالخدمات .

النتائج المتوقعه
عند اكتمال
المخاطر
اﻻنشطه/
اﻻجراءات
ة
 بيئةعمرانيمحدودي ةالتمو مميزة مؤهلة .
يل.
توفيراحتياجاتمح د
ع دمتوفراﻷرا وديالدخلمناﻻس كان
ض يﻼقامةالم .
ش روعاتمماي
تطلبنزعملكيته
امناﻷهالي.
داد
 اﻻمتالعمراني
العشوائي
عل ى
اﻷراض
ي
الزراعية
ي ؤدي
ى
إل
س رعة
تآك ل
الرقع ة
الزراعية
المحيط ة
بالمدينة

مؤشرات قياس
تحقق اﻻهداف
 ع دد الوح داتالس كنية البديل ة
للمب اني المت دهورة
المض افة )وح دة /
س نة( ٢٥وح دة /
س نة و ذل ك لت وفير
 ٥٠٠وح دة س كنية
خﻼل  ٢٠سنة .
 ع دد وح داتاس كان مح دودي
ال دخل المض افة
)وح دة  /س نة( ٢٥
وحدة /سنة .

قطاع العمران
اﻻهداف العامه
لجميع القطاعات
ضرورة رفع
معدﻻت التنمية
البشرية كنتيجة
لتوفر الخدمات
بشكل يتناسب
مع احتياجات
السكان إستغﻼل
مساحات من
اﻷراضي
الفضاء لسد
العجز الحالى
واﻹحتياجات
المستقبلية من
اﻷنشطة
الخدمية.

اﻻهداف
الفرعيه /
القطاعيه

المشروعات
غير مكانى
مكانى

 خل ق ق وة  -انشاء مايلى:عم ل مدرب ة
طة
لﻸنش
ة  -م دارس تعل يم
الخدمي
ة اساس ى )٤م دارس
بالمدين
تعليم اساسى(
والمركز.
تيعاب  -تطوير المستشفي
 اسداد المركزي الحالي
اﻷع
المتزاي دة م ن  -مستشفى مركزى
ة فئة )أ(
الطلب
ل  -مدرس ة للتعل يم
بالمراح
ية ثانوى
الدراس
المختلفة
 القض اء عل ى  -وح دات حديث ةتك دس الفص ول للضمان اﻻجتماعى
 تط وير قص ر.
ين الثقاف ة الح الي
 تحسوتعزي ز ق درة واض افة مكتب ة
ع مركزية به
المجتم
المحلي لتحسين
روف
الظ
ية
المعيش
للسكان.

اﻻستراتيجيه
اﻻليات/اﻻجراءا
المبدأ
ت/
اﻻستراتيجى
اﻻنشطه
 الﻼمركزي ةف ي ت وفير
ات
احتياج
كان
الس
والخدمات.
 الﻼمركزي ةف ي ت وفير
دمات
الخ
المجتمعي ة
ة
والعام
بالمدينة

٧٦

 دع م وت وفيرص ناديق تموي ل
جدي دة تح ت
ادارة وتص رف
مجلس المدينة.
 اﻻتج اه نح والجمعيات اﻻهلية
وتشجيعهها للقي ام
ب دور ف ي ت وفير
الخدمات
 ح وافز جدي دةللقط اع الخ اص
لﻼس تثمار ف ي
قطاع الخدمات.
يير
 تيساج راءات اتخ اذ
التراخيص لتنفي ذ
المشروعات.
خلق قاعدة علمية
لعمليات التدريب

المدخﻼت

اﻻفتراضات

ت وفير رؤوس
اﻻموال المطلوبة
 ت وفير اراض يذات مس احات
مناسبة.
 توافراﻻي دية ذات
العامل
الخبرة بالمدينة.
 تط وير ش بكةالط رق وس هولة
الوصول للمواقع.

وج ود مش اركة
للمجتم ع المحل ي
ويم اداء
لتق
دمات
الخ
اﻻساسية.
 زي ادة اﻻهتم امالتعليم
ب
التكنولوجي.
 تش جيع القط اعالخ اص لل دخول
ف ي ش راكة م ع
القط اع الع ام
لت وفير خ دمات
التعليم والصحة .
 تقن ين عوائ دالقط اع الخ اص
المتوقع ة م ن
توفير الخدمات.
 ت وافر مص ادرالتموي ل ل دى
الجهات الحكومية
المتخصصة
وعي
 الالمجتمعي ورغبة
المجتم ع ف ي
ين اداء
تحس
كف اءة الخ دمات
بالمدينة.
 تحديث القوانينة
الخاص
باﻻستثمار.

المخاطر
 ع دم وج ودوادر
الك
رية
البش
ة
الﻼزم
داث
ﻻح
ة
التنمي
الﻼزمة.
 المركزي ةف ى الحك م و
اتخاذ القرار

النتائج المتوقعه
عند اكتمال
اﻻنشطه/
اﻻجراءات
 ارتف اع مع دﻻتالعائ د الم الي عل ى
التعليم.
 انخف اض كثاف ةالفصول
 ارتفاع المس توىالصحي للسكان
 زي ادة ال وعىالص حى والبيئ ى
لسكان المدينة

مؤشرات قياس
تحقق اﻻهداف
 زي ادة ف ي ع ددالمدراس التي تم
إنش ائها خ ﻼل
فت رة مح ددة
ة )٤
بالمدين
م دارس تعل يم
ﻰ–
اساس
١مدرسة ثانوى(
 انخف اض ع ددرات
الفت
ية
الدراس
بالمدين ة )فت رة
دراسة واحدة(
 انخفاض كثاف ةالفص ول ٤٠
تلمي ذ /فص ل ف ﻰ
المرحل ة التعل يم
اﻻساس ﻰ و ٣٦
تلمي ذ/فص ل ف ﻰ
المرحلة الثانوى
 انخفاض مع دلوفي ات اﻻطف ال
ع
الرض
واﻻمهات

لمخططات اﻹستراتيجية العامة ) اﻻطار المنطقي ( بمدينة دير ب نج

اﻻطار المنطقي للغايات واﻻهداف لجميع القطاعات

لمخططات اﻹستراتيجية العامة ) اﻻطار المنطقي ( بمدينة دير ب نج

اﻻطار المنطقي للغايات واﻻهداف لجميع القطاعات
القطاع اﻻقتصادي
المشروعات

اﻻستراتيجيه

اﻻهداف الفرعيه /
اﻻهداف العامه
القطاعيه
لجميع القطاعات
اﻻليات/اﻻجراءا
المبدأ اﻻستراتيجﻰ
مكانﻰ
ت /اﻻنشطة
تنمية المدينة  -توفير
 تنمية القطاع الزراعي  -مصنع لحفظ -العمل علىﻹنعاش الحركة
تطوروتن اقتصاديا فى اﻻراضي
اﻻقتصادية بالمدينة باعتباره القطاع الرائد وتجفيف وتعليب
يجب توفير مناطق للمدينه.
الﻼزمة
مة قطاع النشاط
الفواكه
ﻻقامة
اﻻقتصاد الزراعي
ﻹقامة الصناعات -زيادة العائد اﻻنتاجي
مشروعات
الزراعي والصناعي
والتسويقي مع مدن
الخاصه بالتنميه
الريفيه وتكون بأسعار الجوار .
تنميةقطاع
والصناع وذلك طبقا
 نقل الورشاﻻقتصاد
ى لجعله للمقومات
مناسبة مما سيؤدي -تنشيط صناعة حفظ
الحرفيه الي
الزراعي
والميزات
مدبنة
وتجفيف الفواكه
إلي جذب صغار
خارج الكتله
نموذجية التوطينية لهذا والصناعى.
المستثمرين بالمدينة .والخضراوات بالمدينة
السكنيه للمدينه.
 اموال)متوافقه -النشاط
لزيادة القيمة المضافة
استثمارية
متكامله(
وخلق فرص عمل
 تسهيﻼت.
للشباب وزيادة الدخول.
المدخﻼت

اﻻفتراضات

المخاطر

 ضعف مصادر وجود برامجمدعومة من قبل الدولة التمويل
والمعونات الخارجية  -خطورة المغاﻻة
في مقابل تقديم
لتحسين امكانيات
الخدمة لدي القطاع
الموارد البشرية
الخاص.
للمدينة.
 مشاركة حقيقية من  -سوء اﻻدارةالقائمة على التنفيذ
المجتمع المدني في
والتشغيل للخدمات
تقويم أداء خدمات
اقتصادية واعتبار هذه
المشاركة في التنفيذ

النتائج المتوقعه عند
اكتمال اﻻنشطه/
اﻻجراءات

مؤشرات قياس
تحقق اﻻهداف

وسائل
التحقق

النشاط الصناعي  -يتيح مشروع الهيئة العامة
للمستثمريين
مصنع لحفظ
واعد بالمدينة
وبصفة خاصة في وتجفيف وتعليب  -الجمعيات
اﻻهلية
مجال الصناعات الفواكه
الغذائية والصناعات فرص عمل
القطاع
الخاص و
اساسية وغير
المغذية
اساسية
قطاع
المقاوﻻت و
 زيادة حجمالمدخﻼت اﻻنتاجية المستثمرون
الزراعية فى عملية .
اﻻنتاج الصناعى
الغذائي .

النتائج المتوقعه
اﻻستراتيجيه
المشروعات
اﻻهداف
عند اكتمال
اﻻهداف الفرعيه /
المخاطر
اﻻفتراضات
المدخﻼت
العامه لجميع
/
اﻻجراءات
/
اﻻليات
المبدأ
غير
القطاعيه
اﻻنشطه/
مكانﻰ
القطاعات
اﻻنشطه
مكانﻰ اﻻستراتيجﻰ
اﻻجراءات
 ارض التكامل بين قطاع الزراعة: عدم توافر اتاحة فرص عمل  -يحقق مشروع جمعيات تنمية تسهيﻼت اﻹستفادة من فرص وحده التكامل عمالة مدربة استثمارية و ائتمانية رؤس اﻻموال جديدة مضافة فى وحده تكنولوجيه المجتمع المحلىالقطاعات  -توفير اﻻهداف لقطاع
تكنولوجيه
اﻹستثمار باﻹقليم
اﻻنتاجي
اﻻقتصادية الصناعة بأسعار تنافسية .
قطاع الصناعة لتطوير اﻻنتاج و المجلس
 تعارض وجود طلبات امواللتطوير اﻻنتاج
والتسويقي مع المحيط والروابط
المحلي
استثمارية ﻻقامة القرارات و  -حفز التخصص الزراعي و
 اﻻستفادة من التميز الزراعي استثماريةمدن الجوار اﻻقتصادية )كاماكن الزراعي
والبنية
بالمدينة
الوظيفى اﻻنتاجى حضانة تكنولوجية القطاع الخاص
مشروعات سكنية القوانين
 تسهيﻼتاﻻساسية
التسويق و التصنيع( -حضانة
 توفر العتبة الحدية المنظمةقانونية
لﻼستفادة من قطاع الصناعة:
و قطاع
الزراعى و تاكيد فرصة عمل
والميزة النسبية للمدينة تكنولوجية
 أجهزة ومعدات )الحد من راسالوفورات  -تنمية الصناعات الغذائية
المقاوﻻت و
جدواة اﻻقتصادية اساسية وغير
 تعارض)موقعها المميز
 زيادة اﻻنتاجية اساسيةالمستثمرون .
المال والمكسب او السلطات
اﻻقتصادية تعظيم اﻻستفادة من الصناعات
 الفائض في اﻹنتاجالخسارة ( وحجم المختصة
الزراعية فى
التي يحققها الحرفية بالمدينة
الزراعي ( لتحقيق
السكان التي تحقق  -عدم وجود الحاصﻼت ذات
التكامل
تنمية اﻹقتصاد المحلى
الرواج اﻻقتصادي اراضي ﻻقامة الميزة النسبية
واﻻنتشار
في إطار المنظومة
المشروعات
اﻻقتصادية لﻺقليم.
للمشروعات
العمرانية
 معارضة استخدام إمكانات تزايد الطلب على سكانالمؤسسة العلمية في
عناصر الخدمات و العشوائيات
إعادة تأهيل الخريجين
اﻻنشطة اﻻقتصادية للتهجير و النقل
للعمل لدى أنفسهم
اذا ما اﻻمر
 -.الحد من مشكلة
البطالة
 تمكين المرأة المعيلةمؤشرات قياس
وسائل التحقق
تحقق اﻻهداف

اﻻستراتيجيه
المشروعات
النتائج المتوقعه
اﻻهداف العامه
عند اكتمال
اﻻهداف الفرعيه
وسائل التحقق
المخاطر
اﻻليات/اﻻجراءات /المدخﻼت اﻻفتراضات
لجميع
المبدأ
اﻻنشطه/
 /القطاعيه
غير مكانى
مكانى
القطاعات
اﻻنشطه
اﻻستراتيجى
اﻻجراءات
 وزارة الصناعة ارض توفير بعض  -ضعف و  -اتاحة فرص يوفر مشروع جمعية تعاونية دعم قدرات اﻻدارة .اﻻنفتاح على  -اﻻستفادة منيهدف هذا
جمعية تعاونية لنقل  -الهيئة العامة
ردائة شبكة عمل جديدة
الخدمات
المحلية والتدريب النطاق اﻻقليمي المقومات الداعمة  -عمالة
لنقل الركاب
ضرورة رفع المشروع
المستثمريين
الركاب
مدربة
مضافة
الطرق و
اﻻستثمارية
التحويلى للخريجينللمدينة وزيادة للتجارة
معدﻻت التنمية لسيولة اﻻنتقال
فرص عمل اساية  -الجمعيات اﻻهلية
والتي تولد ايضا الحركة
 اموالالتفاعﻼت البينية والمشروعات
البشرية كنتيجة والعمل على
 مجلس المدينةوغير اساسية
اﻻقليمية
الخدمية بالمركز في استثمارية فرص عمل
في مجاﻻت
لتوفر الخدمات تقليق الفاقد من
زيادة  -اﻻهالى
خلق فرص العمالة - .تسهيﻼت اضافية وتساعد
المشروعات
بشكل يتناسب الوقت والجهد،
قانونية
اﻻستفادة منالدخل  -المنظمات الغير
علي تحسين
اﻻقتصادية
مع احتياجات وسهولة فى
الخدمى حكومية
الدخل
الحالية والمقترحة المشروعات الخدمية  -أجهزة
السكان حركة البضائع
اﻻقليمية
والزبائن به
والتجار
اﻻقتصادي
ومعدات
ى
بالمدينة
 إستغﻼل مساحاتاﻻرتقاء
للمدينة
من اﻷراضي الفضاء
بمستويات أداء
لسد العجز الحالى
اﻻدارة المحلية
واﻹحتياجات
وخاصة فى
المستقبلية من
مجال تشجيع
اﻷنشطة الخدمية..
اﻻستثمار
واﻻستثمار
المشترك مع
القطاع الخاص

مؤشرات قياس
تحقق اﻻهداف

اﻷهداف
العامة
لجميع
القطاعات

المشروعات
اﻷهداف
الفرعية /
القطاعية

 ت وفير المي اهالنقي ة لجمي ع
اﻷنشطة.
 تحسين نوعيةمياه الشرب
 م د خدم ةتدعيم
رف
الص
مشروعات
الص حي اﻵم ن
البنية
بيئي ا لمن اطق
اﻻساسية
داد
اﻻمت
بالمدينة
المس تقبلي م ع
معالج ة كاف ة
مي اه الص رف
الصحي
ت وفير بيئ ة
نظيفة
ال تخلص اﻵم ن
بيئي ا م ن
ات
المخلف
الصلبة

مكاني
 إنش اء خزان اتأرضية جديدة لمي اه
الشرب بالمدينة
 إنش اء خ زانع الي جدي د لمي اه
الشرب بالمدينة
 زي ادة طاق ةمحط ة الرف ع
الرئيسية
 تنفي ذ توس عاتالمرحل ة الثاني ة
لمحطة المعالجة

غير مكاني

اﻹستراتيجية
المبدأ اﻻستراتيجي اﻵليات/اﻹجراءا
المدخﻼت
ت/
اﻷنشطة

 تنفي ذ وص لة تغذي ة  -العدال ة اﻻجتماعي ة  -ت وفير مص ادررئيسية جديدة لل ربط ف ي ت وفير الخ دمات التموي ل م ن
م ع الخ ط الواص ل والمراف ق لجمي ع الخط ة ،وت وفير
فئات السكان.
اﻷرض لخزان ات
من محطة مي اه ههي ا
 اﻻنتشارمي اه الش رب
المرشحة
المقترحة.
 المسئولية م د ش بكة المي اهأعم ال الحف رلمن اطق التوس عات
وتركيب المواسير
لش بكات المي اه
المس تقبلية وحنفي ات
رف
والص
الحريق الﻼزمة.
ة،
المقترح
والتوص يل عل ي
 مد شبكة الصرفالش بكة ،وأعم ال
الص حي لمن اطق
ال ردم والرص ف
عات
التوس
بعد التنفيذ.
المستقبلية.
مناقص ة عام ةلتوريد آليات جمع
 توري د ع دد ٣ونقل القمامة
س يارات ق ﻼب
 منقصة مح دودةإض افية لتجمي ع
لوري د حاوي ات
القمام ة س عة ٦
القمامة
م/٣سيارة
 توري د ع دد٤س يارات س عة ٢٥
م/٣س يارة ،لنق ل
القمامة
 توريد  ١٠٦حاويةلتجميع القمامة

 ت وافرالتموي ل
ﻼزم
ال
لمش روعات
ة
البني
اﻷساسية
 ت وفيرأراض ي
للخدمات.
 العمالة -المعدات

اﻻفتراضات

المخاطر

 إدراجالمش روعات
ف ي الخط ط،
وفير
وت
ل،
التموي
واﻷرض
ة
 إمكانيج ذب الجه ات
ة
المانح
لمش روعات
تط وير البني ة
ية
اﻷساس
للمش اركة ف ي
ذ
تنفي
المشروعات.

 ع دم ت وفراﻷراض ي
ة
ﻹقام
المش روعات
مم ا يتطل ب
نزع ملكيته ا
من اﻷهالي.
 ص عوبةوفير
ت
ل
التموي
المناس ب
ذ
لتنفي
المش روعات
.
وء
ستوي
مس
إدارة التنفي ذ
والتش غيل
لمش روعات
ة
البني
اﻷساسية.

النتائج المتوقعة
عند اكتمال
اﻷنشطة/
اﻹجراءات
 ت وفير احتياج اتالس كان م ن البني ة
اﻷساس ية وفق ا
للمعايير المتبعة.
 المحافظ ة عل يالبيئ ة والص حة
العام ة ،وتش جيع
التنمية بالمدينة
 تحس ين ض غطالمياه بالشبكة لجميع
أنحاء المدين ة وتلبي ة
ات
احتياج
الطوارئ.
 تحق ق الرض اءل دي أف راد المجتم ع
ع ن مس تويات
خ دمات البني ة
اﻷساسية.
 تحس ين مس توينظافة الدينة

مؤشرات
قياس تحقق
اﻷهداف
  %١٠٠م نر
اﻷس
لين
متص
بش بكات مي اه
الشرب.
ن
 تحسنوعي ة المي اه
ا
ورض
المستفيدين
  %١٠٠م نر
اﻷس
لين
متص
رف
بص
صحي.
ة
معالج %١٠٠م ن
مي اه الص رف
الناتج ة م ن
المدينة
  %١٠٠م نس كان المدين ة
مولين
مش
بنظ ام ادارة
ات
المخلف
الصلبة

وسائل التحقق

از
 الجهالمرك زي للتعبئ ة
ة
العام
واﻹحصاء.
ركة
 الشالقابض ة لمي اه
الشرب والص رف
الص حي  -ش ركة
مي اه الش رب
رف
والص
رقية –
بالش
الوحدة المحلية.
جه از ش ئونالبيئ ة ومديري ة
الصحة
 -مجلس المدينة

لمخططات اﻹستراتيجية العامة ) اﻻطار المنطقي ( بمدينة دير ب نج

قطاع المياه والصرف الصحي

لمخططات اﻹستراتيجية العامة ) اﻻطار المنطقي ( بمدينة دير ب نج

الخطة اﻻستثمارية لﻼهداف ومشروعات التنمية لمدينة ديرب نجم حتﻰ عام ٢٠٢٧
الهدف الثاني  :ﻹنعاش الحركة اﻻقتصادية بالمدينة يجب توفير مناطق ﻹقامة الصناعات الخاصه بالتنميه الريفيه
وتكون بأسعار مناسبة مما سيؤدي إلي جذب صغار المستثمرين بالمدينة.
المشروع
اﻻهداف الفرعية
 /القطاعية

مصادر التمويل

جملة
اﻻستثمارا
المرحلة الرابعة
المرحلة الثانية
المرحلة اﻻولى
المرحلة الثالة )(٢٠١٧/٢٠٢٢
ت
)(٢٠٢٢/٢٠٢٧
)(٢٠١٢/٢٠١٧
)(٢٠١٠/٢٠١٢
جمعي
أخر
حكوم
غير مكاني المطلوبة
ات
خاص
جمعي
جمعي
جمعي
ي
حكوم
جمعيات
حكوم
حكوم
أهلية ى حكوم
خاص ات أخرى
أخرى
خاص
خاص ات أخرى
خاص ات أخرى
ي
أهلية
ي
ي
ي
أهلية
أهلية
أهلية

مكاني

تنمية القطاع
نقل الورش الحرفيه
الزراعي باعتباره
الي خارج الكتله
القطاع الرائد
السكنيه للمدينه
للمدينه.
اﻻرتقاء بمستويات
أداء اﻻدارة المحلية
وخاصة فى مجال
تشجيع اﻻستثمار
واﻻستثمار
المشترك مع
القطاع الخاص
) -(pppتأهيل
الخريجين لسوق
العمل.

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات

مصنع
لحفظ
وتجفيف
وتعليب
الفواكه

 ٥مليون ٢٫٥ ٢٫٥

٠٫٥

١

١

٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٥٠٠

١٫٥

٠٫٥

٠٫٥

٠٢٥.

٠٫٢٥

.

الهدف الرابع :ضرورة رفع معدﻻت التنمية البشرية كنتيجة لتوفر الخدمات بشكل يتناسب مع احتياجات السكان إستغﻼل مساحات من
اﻷراضي الفضاء لسد العجز الحالﻰ واﻹحتياجات المستقبلية من اﻷنشطة الخدمية..

اﻻهداف الفرعية
 /القطاعية
 يهدف هذاالمشروع لسيولة
اﻻنتقال والعمل
على تقليق الفاقد
من الوقت
والجهد ،وسهولة
فى حركة البضائع
والزبائن به .

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات
مصادر التمويل
المشروع
جملة
المرحلة الرابعة
المرحلة الثالة
المرحلة الثانية
المرحلة اﻻولى
اﻻستثمارا
)(٢٠٢٢/٢٠٢٧
)(٢٠١٧/٢٠٢٢
)(٢٠١٢/٢٠١٧
)(٢٠١٠/٢٠١٢
جمعيات أخر
حكومة خاص
ت
غير مكاني
مكاني
جمعيات
جمعيات أخر
جمعيات أخر
جمعيات
أهلية ى
أخرى
حكومة خاص
حكومة خاص
أخرى حكومة خاص
حكومة خاص
المطلوبة
أهلية
أهلية ى
أهلية ى
أهلية
جمعية
تعاونية
لنقل
الركاب

دعم قدرات
اﻻدارة المحلية
والتدريب
التحويلى
للخريجين

تقدير اﻹحتياجات
المستقبلية من
الخدمات
وتوفيرها لسكان
المدينة
 تشغيل عمالةكثيفة

.

.

٣٫٠٠

١٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٥٠

١٫٠٠

٠٫٥٠

٠٫٥٠

١٫٠٠

١٫٠٠

١٫٠٠

٠٫٥٠.

٠٫٥٠

الخطة اﻻستثمارية لﻼهداف ومشروعات التنمية لمدينة ديرب نجم حتﻰ عام ٢٠٢٧
المشروع
اﻻهداف الفرعية /
القطاعية

مكاني

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات
مصادر التمويل
جملة
المرحلة الثالة )(٢٠١٧/٢٠٢٢
المرحلة الثانية )(٢٠١٢/٢٠١٧
المرحلة اﻻولى )(٢٠١٠/٢٠١٢
جمعيات
اﻻستثمارات
جمعيات
جمعيات
جمعيات
أخرى
حكومة خاص
غير مكاني
أخرى
أخرى حكومة خاص
أخرى حكومة خاص
حكومة خاص
أهلية
المطلوبة
أهلية
أهلية
أهلية

 اﻹستفادة من ف رص اﻹس تثمارب اﻹقليم المح يط وال روابط
اﻻقتص ادية )كام اكن التس ويق و
التصنيع( والميزة النسبية للمدينة
)موقعه ا الممي ز -الف ائض ف ي
اﻹنتاج الزراعي ( لتحقي ق تنمي ة
اﻹقتص اد المحل ى ف ي إط ار
 وح ده تكنولوجي ه لتط وير اﻻنت اجالمنظومة اﻻقتصادية لﻺقليم.
الزراعي
 استخدام إمكانات المؤسسة حضانة تكنولوجيةالعلية في إعادة تأهيل الخريجين
للعمل لدى أنفسهم
الح د م ن مش كلة البطال ة
تمكين المرأة المعيلة

١٫٠٠
١٫٠٠

١٫٠٠
١٫٠٠

٠٫٢٥
٠٫٢٥

٠٫٥٠٠
٠٫٥٠

المرحلة الرابعة )(٢٠٢٢/٢٠٢٧
جمعيات
أخرى
حكومة خاص
أهلية

٠٫٢٥
٠٫٢٥

قطاع العمران واﻻسكان
المشروع
اﻻهداف الفرعية
 /القطاعية

مكاني

مصادر التمويل

غير مكاني

 اع ادة تخط يط) قلب المدينة (.

-

-

٨
 أنشاء ص ندوقدات
للوح
كنيه
الس
ه
المخصص
ذوي
ل
ات
اﻷحتياج
الخاصه.
إيج اد مخط طمعتم د لتحدي د
أولوي ات التنمي ة
ة
العمراني
بالمدين ة عل ى
مستوى اﻹسكان

وفير
ت
الم أوى
المﻼئ م
لجمي ع
السكان .
تحس ين
ة
البيئ
العمراني ة
فى المدينة

 إنش اء ع دددة
 ٥٠٠وح
إس كان حك ومى
لس د اﻻحتي اج 
المس تقبلي م ن
كان
اﻹس
اﻻقتصادى .
المشروع

اﻻهداف الفرعية /
القطاعية
مكاني

غير مكاني

 اع ادة تخط يط ) قل بالمدينة (.

-

 أنش اء ص ندوقللوح دات الس كنيه
المخصص ه ل ذوي
اﻷحتياجات الخاصه

ت وفير الم أوى
المﻼئ م لجمي ع
السكان .
تحس ين البيئ ة
العمراني ة ف ى
المدينة

 إيج اد مخط ط معتم دلتحديد أولويات التنمي ة
العمرانية بالمدينة على
مستوى اﻹسكان

 إنشاء عدد  ٥٠٠وحدةإس كان حك ومى لس د
اﻻحتي اج المس تقبلي م ن
اﻹسكان اﻻقتصادى .

جملة
اﻻستثمار
ات
المطلوبة

اجرائى

اجرائى

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات
المرحلة اﻻولى ) (٢٠٠٨/٢٠١٢المرحلة الثانية ) (٢٠١٢/٢٠١٧المرحلة الثالة )(٢٠١٧/٢٠٢٢

خاص

حكومي

جمعيات
أهلية

أخرى

٥

٣

-

-

-

-

-

-

٤٠

٤٠

-

جملة
اﻻستثمارات
المطلوبة

خاص

حكومي

-

-

-

-

-

-

جمعيات
أهلية

أخرى

خاص

حكومي

جمعيات
أهلية

أخرى

١

١

-

-

-

-

-

-

-

١٥

-

-

-

-

-

-

خاص

حكومي

جمعيات
أهلية

أخرى

٢

١

-

-

-

-

-

-

-

١٥

-

-

-

مصادر التمويل

-

-

-

خاص

حكومي

١

١

-

-

-

-

-

١٠

جمعيات
أهلية

أخرى

خاص

-

-

١

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المرحلة الرابعة
)(٢٠٢٢/٢٠٢٧
جمعي
أخر
حكومي
ات
ى
أهلية
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات
المرحلة اﻻولى )(٢٠٠٨/٢٠١٢
جمعيات
أخرى
حكومي
خاص
أهلية

المرحلة الثانية )(٢٠١٢/٢٠١٧
جمعيات
أخرى
حكومي
خاص
أهلية

المرحلة الثالة )(٢٠١٧/٢٠٢٢
جمعيات
أخرى
حكومي
خاص
أهلية

المرحلة الرابعة )(٢٠٢٢/٢٠٢٧
جمعيات
أخرى
حكومي
خاص
أهلية

٨

٥

٣

-

-

١

١

-

-

٢

١

-

-

١

١

-

-

١

-

-

-

اجرائى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اجرائى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٤٠

-

٤٠

-

-

-

١٥

-

-

-

١٥

-

-

-

١٠

-

-

-

-

-

-

خططات اﻹستراتيجية العامة ) الخطة اﻻستثمارية ( بمدينة دير ب ن

قطاع اﻻقتصاد

الخطة اﻻستثمارية لﻼهداف ومشروعات التنمية لمدينة ديرب نجم حتﻰ عام ٢٠٢٧
مصادر التمويل

اﻻهداف الفرعية  /القطاعية

غير
مكاني

مكاني

خاص

حكومي

جمعيات
أهلية

أخرى

خاص

حكومي

جمعيات
أهلية

أخرى

خاص

حكومي

جمعيات
أهلية

أخرى

خاص

حكومي

-

٨

-

٨

-

-

-

٤

-

-

-

٤

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تط وير قص ر الثقاف ة الح الي
واضافة مكتبة مركزية به

-

٣

-

٣

-

-

-

٢

-

-

-

١

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مدرسة للتعليم ثانوى

-

١

-

١

-

-

-

٠٫٥

-

-

-

٠٫٢٥

-

-

-

٠٫٢٥

-

-

-

-

-

-

مدرسة ثانوى صناعى

-

٣

-

٣

-

-

-

٣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مدرسة تربية فكرية

-

١

-

١

-

-

-

١

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١٫٥

-

١٫٥

-

-

-

٠٫٥

-

-

-

٠٫٥

-

-

-

٠٫٥

-

-

-

-

-

-

-

١

-

١

-

-

-

٠٫٥

-

-

-

٠٫٥

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٤

-

٤

-

-

-

-

-

-

-

٢

-

-

-

١

-

-

-

١

-

-

ى

انشاء  ٦وحدات اجتماعية

اﻻساسية
قطاع البنية
تطوير المستشفي المركزي
الحالي

مستشفى مركزى فئة )أ(

المشروع
اﻻهداف
الفرعية /
القطاعية

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات
المرحلة الثانية
المرحلة الثالة )(٢٠١٧/٢٠٢٢
)(٢٠١٢/٢٠١٧

مصادر التمويل

جملة
اﻻستثما
رات
جمعيات
أخرى
حكومة خاص
جمعي
أهلية
المطلو
جمعيات
جمعيات
جمعيات
أخرى حكومة خاص
أخرى حكومة خاص ات أخرى حكومة خاص
حكومة خاص
أخرى
أهلية
أهلية
أهلية
بة
أهلية
المرحلة اﻻولى
)(٢٠١٠/٢٠١٢

غير مكاني

مكاني

قطاع الطرق ط رح ش بكة جدي دة
للنق ل الجم اعى
بالمدينة
الحصول عل ﻰ إنش اء موق ف للنق ل
وس يلة نق ل الجم اعى ال داخلى و
حضريه.
اﻻقليمى بالمدين ة عل ى
الح دود الخارجي ة
الجنوبية الغربية

المرحلة الرابعة
)(٢٠٢٢/٢٠٢٧

١٠
مليون

٣٫٥

٤

٢٫٥

-

-

-

-

-

١

١

- ٠٫٧٥

١

١

٠٫٧٥

-

١٫٥

٢

١

-

١٠
مليون

٣٫٥

٤

٢٫٥

-

-

-

-

-

١

١

- ٠٫٧٥

١

١

٠٫٧٥

-

١٫٥

٢

١

-

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات )بالمليون(

اﻷهداف العامة
لجميع
القطاعات

المشروعات المحققة لﻸهداف العامة

مياه الشرب

تدعيم
مشروعات
البنية اﻻساسية
بالمدينة

جملة
اﻻستثمارات
المطلوبة

خاص

حكومي

جمعيات
أهلية

المرحلة الثالة )(٢٠١٧/٢٠٢٢

جمعيات
أهلية

م دارس تعل يم اساس
) ٤مدارس تعليم اساسى(

خل ق ق وة عم ل مدرب ة
لﻸنش طة الخدمي ة بالمدين ة
والمركز.
اس تيعاب
اﻷع داد
المتزاي دة
م ن الطلب ة
بالمراح ل
الدراس ية
المختلفة
القض اء
على تكدس
الفصول .
تحس ين
وتعزي ز
درة
ق
المجتم ع
المحل ي
لتحس ين
الظ روف
المعيش ية
للسكان.

المرحلة اﻻولى )(٢٠٠٨/٢٠١٢
أخرى

المرحلة الثانية )(٢٠١٢/٢٠١٧

المرحلة الرابعة )(٢٠٢٢/٢٠٢٧

أخرى

الصرف الصحي

خططات اﻹستراتيجية العامة ) الخطة اﻻستثمارية ( بمدينة دير ب ن

المشروع

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات

المخلفات الصلبة



تنفيذ وصلة تغذية رئيسية جديدة للربط
مع الخط الواصل من محطة مياه ههيا
المرشحة
إنشاء خزانات أرضية جديدة لمياه
الشرب بالمدينة
إنشاء خزان عالي جديد لمياه الشرب
مد شبكة المياه لمناطق التوسعات
المستقبلية وحنفيات الحريق الﻼزمة



زيادة طاقة محطة الرفع الرئيسية



تنفيذ توسعات المرحلة الثانية لمحطة
المعالجة
مد شبكة الصرف الصحي لمناطق
التوسعات المستقبلية
توريد عدد  ٣سيارات قﻼب إضافية
لتجميع القمامة سعة  ٦م/٣سيارة
توريد عدد ٤سيارات سعة ٢٥
م/٣سيارة ،لنقل القمامة
توريد  ١٠٦حاوية لتجميع القمامة










إجمالي اﻻستثمارات
)بالمليون(

المرحلة اﻷولى
)(٢٠١٢/٢٠١٧

المرحلة الثانية
)(٢٠١٧/٢٠٢٢

المرحلة الثالثة
)(٢٠٢٢/٢٠٢٧

٢٫٠٨

٢٫٠٨

٠

٠

٤٫٥

٢٫٢٥

٢٫٢٥

٠

١٫٥

٠

١٫٥

٠

٠٫٩٢٥

٠

٠

٠٫٩٢٥

٣٫٥

٠

٣٫٥

٠

٣٠

٣٠

٠

٠

١

٠

٠

١

٠٫٦

٠

٠٫٢

٠٫٤

٣

٢٫٢٥

٠٫٧٥

٠

٠٫٥٣

٠٫٣٩

٠٫٠٦٥

٠٫٠٧٥

-٨١-

المشروع
اﻻهداف الفرعية /
القطاعية

مكاني

مصادر التمويل

غير مكاني

جملة
اﻻستثمارات
المطلوبة

حكومة

كابﻼت جهد متوسط
 ١١ك ف للربط بين
محطة المحوﻻت و
١٢٫٤
١٢٫٤
لوحة التوزيع وكذلك
مليون جنيه
للربط بين لوحة
التوزيع و محوﻻت
التوزيع

-

التوزيع المرحلي لﻼستثمارات

جمعيات
خاص
أهلية

-

-

المرحلة اﻻولى
)(٢٠١٢

أخرى
حكومة

-

٤

خاص

-

جمعيات
أهلية

-

المرحلة الثانية
)(٢٠١٧
أخرى

-

حكومة

٤٫٥

جمعيات
خاص
أهلية

-

-

المرحلة الثالة
)(٢٠٢٢
أخرى

-

حكومة

٣٫٩

خاص

-

جمعيات
أهلية

-

أخرى

-

إض افة مح وﻻت جه د / ١١
 ٠٬٤ك ف كامل

تحسين كفاءة
شبكة
الكهرباء

ةس

عة

 ١٠٠٠ك .ف.ا .كام ل بلوح ة

-

٨٫٤مليون
جنيه

٨٫٤

-

-

-

١٫٢

-

-

-

٣٫٦

-

-

-

٣٫٦

-

-

-

الل ربط الحلق ى و اللوح ة
العمومية للجهد المنخفض
إضافة محول جهد ٦٦/١١
ك ف كاملة سعة  ٢٥م.ف.ا.
كامل بجميع مشتمﻼته للربط
مع محطة المحوﻻت الحالية
انشاء موزع جهد متوسط
 ١١ك ف  ١٤ ،خلية كامل
مما جميعه
تدعيم اعمال اﻻنارة العامة
صيانة و اعمال اخرى
اﻹجمالي

-

 ٦مليون
جنيه

٦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٦

-

-

-

-

 ٥مليون
جنيه

٥

-

-

-

٢٫٥

-

-

-

٢٫٥

-

-

-

-

-

-

-

٣

-

-

-

١

-

-

-

١

-

-

-

١

-

-

-

٣

-

-

-

١

-

-

-

١

-

-

-

١

-

-

-

-

 ٣مليون
جنيه
 ٣مليون
جنيه
٣٧٫٨

٣٨

٩٫٧

١٢٫٦

١٥٫٥

خططات اﻹستراتيجية العامة ) الخطة اﻻستثمارية ( بمدينة دير ب ن

الخطة اﻻستثمارية لﻼهداف ومشروعات التنمية لمدينة ديرب نجم حتﻰ عام ٢٠٢٧

