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خطة محافظة الغربية لعام ٢٠/ ٢٠٢١ ١

أ.د/ هالـــة حلمي السعيـــد
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

إن رؤيــة مصــر ٢٠3٠ تســتهدف فــي األســاس االرتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوى معيشــته، ولذلــك 

تركــز خطـــــة التنميــــــــة المستــــــــدامة للعــام المالــي ٢٠٢١/٢٠، الــذى ُيعــد العـــــام الثالــث مــن الخطـــــة متوســطة المـــــدى

)٢٠١9/١8-٢٠٢٢/٢١(، علــى االســتثمار العــام فــي البنيــة األساســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، بمــا يضمــن وصــول عائــد 

االســتثمار لكافــة المواطنيــن فــي كافــة أنحــاء مصــر، بمــا فــي ذلــك فئــات الشــباب والمــرأة وذوي القــدرات الخاصــة، علــى أن 

يكــون محــدودو الدخــل هــم أول مــن يجنــي ثمــار هــذا االســتثمار، بحيــث يوفــر فــرص عمــل الئقــة ومســتدامة؛ مجســًدا المعنــى 

الحقيقــي للتنميــة االجتماعيــة مــع تحســين تنافســية االقتصــاد المصــري وتعزيــز الريــادة المصريــة.



خطة محافظة الغربية لعام ٢٠د/ ٢٠٢١ ٣ ٢خطة محافظة الغربية لعام ٢٠/ ٢٠٢١

أهداف خطة المواطن

تطبيق شارك 2030
اإلنتقال من »خطة المواطن« إلى »متابعة المواطن«.

 اعرف وتابع مشروعات الخطة السنوية

‚

تفعيل
المشاركة المجتمعية

نشر
ثقافة البرامج واألداء

توطين أهداف
التنمية المستدامة

تعزيز
الشفافية والمساءلة

تواصل معنا عبر تطبيق شارك 2030 لتتعرف على البرامج والمشروعات الموجودة في الخطة السنوية في محافظتك والمحافظات األخرى.
ألول مرة يمكنك متابعة تنفيذ هذه المشروعات على األرض والمشاركة برأيك ومعرفة نتيجة متابعتك عبر التطبيق.

 من خالل تطبيق شارك 2030 أنت لست متابعاً فقط لكن يمكنك أيضا اقتراح أي مشروعات تراها مهمة في محافظتك أو خارجها.
هذا التطبيق يتيح المعلومات عن المشروعات وبرامج التنمية ويعرض لك مجموعة مؤشرات األداء لها كما يعرفك بالمشروعات ذات 

األولوية في كل محافظة وكل نشاط اقتصادي.
إذا رغبت في تحميل التطبيق…

مالمح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي
للعام المالي 20/ 2021
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مالمح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي
للعام المالي 20/ 2021

إتاحة تمويل بحوالي 
١3 مليار جنيه لتشجيع 

العمل الحر والمشروعات 
المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر

تحقيق معدل نمو
اقتصادي بحوالي ٥.%3

خفض معدل البطالة 
إلى ١٠%

تحقيق معدل االستثمار
%١٠. 8

توفير8٧٠ ألف
فرصة عمل



%1٫ 8

من االستثمارات العامة الموزعة
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بمركز المحلة

تنفيذ الصرف 
الصحي لعدد ٥ 

قرى بكفر الزيات 
)دلبشان، مشال، كفر 
مشال،الحصة،أكوا 

الحصة(

إنشاء شبكة مياه 
قطور

110
1٣0

1٣5

2٣0
مليون جنيه

مليون جنيه

مليون جنيه
مليون جنيه

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 
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الجراحات الجديدة 
بالمجمع الطبي 

بطنطا  

إنشاء عدد )4( 
عمارات بالمدينة 
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  ١4 مشروًعا  بتكلفة 8٥٠ مليون جنيه
توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

عدد الكليات
بجامعة طنطا
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مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١٧( 

خطة خدمات اإلسكان وتطوير العشوائيات
الجهة المسئولة عن التنفيذ

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - صندوق تطوير المناطق العشوائية

خطة التعليم الجامعي والبحث العلمي

مؤشرات الوضع الحالي )١8 / ٢٠١9( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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خطة البترول والغاز الطبيعي

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١٧( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة البترول والثروة المعدنية

خطة التعليم قبل الجامعي
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الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني



رصف طرق محلية 
وإقليمية وإحالل 
وتجديد كباري 

وأنفاق

استكمال مشروعات 
وخدمات  تحسين 

البيئة 

توفير خدمات 
األمن واإلطفاء 

والمرور

تدعيم احتياجات 
الوحدات المحلية

مد وتدعيم شبكات 
الكهرباء ومعدات 

إنارة
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توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 
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من إجمالي الجمهورية

إجمالي أطوال شبكات 
الطرق

نسبة الطرق المحلية المرصوفة
إلجمالي شبكة الطرق
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أطوال شبكة الطرق المرصوفة 
بمديريات الطرق

خطة محافظة الغربية لعام ٢٠/ ٢٠٢١

خطة التنمية المحلية

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١8( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
ديوان عام محافظة الغربية

شكر وتقدير 
تم تصميم هذا التقرير وطباعته بدعم من »مشروع إصالح واستقرار االقتصاد الكلي« الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة 

التخطيط والتنمية االقتصادية 

بيان عدم مسئولية
اآلراء الواردة في هذا التقرير ال تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا التالي

www.usaid.gov
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