خطة المواطـــن
محافظة كفر الشيخ
لعام ٢٠٢١/٢٠

أ.د /هالـــة حلمي السعيـــد
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية
إن رؤيــة مصــر  2030تســتهدف فــي األســاس االرتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوى معيشــته ،ولذلــك
تركــز خطـــــة التنميــــــــة المستــــــــدامة للعــام المالــي  ،٢٠٢١/٢٠الــذى يُعــد العـــــام الثالــث مــن الخطـــــة متوســطة المـــــدى
( ،)2022/21-2019/18علــى 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؛ مجسـ ًدا المعنــى
الحقيقــي للتنميــة االجتماعيــة مــع تحســين تنافســية االقتصــاد المصــري وتعزيــز الريــادة المصريــة.

١

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

تطبيق شارك 2030

‚
اإلنتقال من «خطة المواطن» إلى «متابعة المواطن».
اعرف وتابع مشروعات الخطة السنوية

مالمح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي
للعام المالي 2021 /٢٠

أهداف رؤية مصر

2019/١٨

خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى

2022/٢١

برنامج عمل الحكومة

خطة التنمية المستدامة

2021/20

تواصل معنا عبر تطبيق شارك  2030لتتعرف 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  2030أنت لست متابعا ً 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.

تحقيق معدل نمو
اقتصادي بحوالي %٣٫ ٥

تحقيق معدل االستثمار
%10. 8

خفض معدل البطالة
إلى %١٠

إذا رغبت في تحميل التطبيق…

إتاحة تمويل بحوالي
 13مليار جنيه لتشجيع
العمل الحر والمشروعات
المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر

توفير ٨٧٠ألف
فرصة عمل

استثمارات ُكلية ( )740مليار جنيه
أهداف خطة المواطن

توطين أهداف
التنمية المستدامة

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

تعزيز
الشفافية والمساءلة

٢

تفعيل
المشاركة المجتمعية

نشر
ثقافة البرامج واألداء

%٢٠

%٨٠

استثمارات خاصة

استثمارات عامة

%٦٤

%٢٧

لتطوير البنية األساسية
 246.1مليار جنيه

%١٥
االستثمارات العامة
الموزعة لمحافظات
الصعيد  56. 8مليار جنيه

%٦

للتنمية البشرية واالجتماعية
من االستثمارات
 102.6مليار جنيه
موجهة لبرامج التنمية المحلية
 22.9مليار جنيه
٣

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

لمحافظة كفر الشيخ
الموجهة ُ
خطة االستثمارات العامة ُ
( 3.2مليار جنيه) زيادة بنسبة  %23عن خطة ٢٠٢٠/١٩

كفر الشيخ في أرقام

تنمويا
مشروعا
ً
ً
٣٥٣

المساحة الكلية 3.5 :ألف كم2
عدد السكان 3.5 :مليون نسمة
()2020

%١٫ ٢

%١٠٠

%٣٫ ٥

نسبة المساحة المأهولة
من المساحة الكلية

من االستثمارات العامة الموزعة

الممولة من الخزانة العامة
نمو االستثمارات ُ
لمحافظة كفر الشيخ
والموجهة ُ
ُ

من إجمالي الجمهورية

عدد المنشآت  117.4ألف

%٣٫ ١

%٢٤٫ ٣

من إجمالي الجمهورية

سكان الحضر

٢٫ ٤

مليار جنيه

مليار جنيه

%١٠

ُمعدل الفقر ()٢٠١٨/١٧

هيكل الناتج المحلي اإلجمالي *

٢٠٢١ / ٢٠

%٧

تجارة الجملة
والتجزئة

العامة

استخراج
البترول

الصناحات
 %٢٫٤من إجمالي

%٦

عدد المُشتغلين ( 15سنة فأكثر)
 1.1مليون مُشتغل

%٦٫ ٤

أخرى

%١١٫ ١

%٢٠

٪٢٩٫ ٨

مُعدل البطالة

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

%١٧٫ ٤

٤

النقل
٥٦٠
مليون جنيه

التربية والتعليم
والتعليم الفنى
342.3
مليون جنيه

االستثمارات العامة

الموارد المائية
والرى
317.7
مليون جنيه

٪٩٫ ٦

()٢٠٢١/٢٠

الجمهورية
%٥٣

التنمية المحلية
٥٤٥٫٦
مليون جنيه

التحويلية

الزراعة

%١٠٫ ٦

%١٦٫ ٩

فرص العمل ()٢٠١٩

%٧

الحكومة

2020 / ١٩

التوزيع القطاعي لالستثمارات العامة المستهدفة في محافظة كفر الشيخ

%١٧٫ ٣
%٧

٢٫ ٣

يعملون بالقطاع
الحكومي
* 2016/١٥

اإلسكان
وتطوير
العشوائيات
٩٦١٫٤
مليون جنيه

 ٣٫ ٢مليار جنيه

أخرى
496.5
مليون جنيه

٥

%١٥٫ ٤

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠

•توجيه  408مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
•توجيه نحو  250مليون جنيه لتطوير المناطق واألسواق العشوائية.

خطة النقل

خطة خدمات اإلسكان وتطوير العشوائيات

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة النقل

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  -صندوق تطوير المناطق العشوائيبة

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٨

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٧

عدد المباني السكنية 540 :ألف مبنى
عدد الكباري

%42. 3

%95,4

نسبة المباني المتصلة بمرافق
الصرف الصحي

نسبة المباني المتصلة
بمرافق المياه

١٧٢

كوبري

22

5٨

محطة صرف صحي
(بقدرة فعلية  238ألف م /3يوم)

محطة مياه نقية

%٩٫٧

(كمية المياه المنتجة
 252.7ألف م /3يوم)

من إجمالي الجمهورية

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية

مشروعان بتكلفة  ٥٦٠مليون جنيه

 ٢٣٣مشروعًا بتكلفة  961.4مليون جنيه

استكمال إزدواج
استكمال تطوير
مناطق عشوائية
بكفر الشيخ

استكمال ربط طريق
السادات بطريق
القاهرة /اإلسكندرية
الزراعي بطول  30كم

٢٠٠

مليون جنيه

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

٨٠

استكمال طريق
ربط مرحلة ثانية
رافد أبو الروس
بكفر الشيخ

٦٩

مليون جنيه

مليون جنيه

٦

توسعات في
البرنامج القومي
لإلسكان االجتماعي

٥٠

مليون جنيه

محطة معالجة
صرف صحي
محلة دياي

٥٠

مليون جنيه

طريق كفر الشيخ
حتى دسوق بطول
 32كم (طريق
المحلة /كفر الشيخ)

٣٥٠

مليون جنيه

استكمال محور
كوبري فوة بطول
 16كم (طريق
المحلة /كفر الشيخ )

٢١٠

مليون جنيه

٧

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠
•إنشاء  89مدرسة تضم  1286فصال

خطة التعليم قبل الجامعي

خطة التنمية المحلية

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الجهة المسئولة عن التنفيذ
ديوان عام محافظة كفر الشيخ

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠١٨
عدد القرى٢٣١ :

عدد المدن١٣ :

إجمالي أطوال شبكات
الطرق

أطوال شبكة الطرق المرصوفة
بمديريات الطرق

٦٦٢٣

٥٦٢٨
كم

كم

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠٢٠ / ١٩

عدد األحياء٢ :

نسبة الطرق المحلية المرصوفة
إلجمالي شبكة الطرق

عدد الطالب لكل مُعلم

عدد المدارس

متوسط عدد الطالب في الفصل

٢١

٢١٨٨

٤٦

%٨٥

طالب

مدرسة

طالب

١٧٦٩٦

%٣

%٢٦٫ ٨

فصل دراسي

معدل األمية

من إجمالي الجمهورية

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية
 ١٦مشروعًا بتكلفة  ٣٤٣٫٣مليون جنيه

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية
 ٤٩مشروعًا بتكلفة  ٥٤٥٫٦مليون جنيه

رصف طرق

تطوير خدمات األمن
واإلطفاء والمرور

394.4

٦٥٫ ٤

مليون جنيه

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

مشروعات
تحسين البيئة

٦٥٫ ٢

مليون جنيه

مليون جنيه

8

مد وتدعيم شبكات
الكهرباء ومعدات
إنارة

١٧٫ ٢

مليون جنيه

تدعيم إحتياجات
الوحدات المحلية

٣

مليون جنيه

استكمال إنشاء
وتجهيز فصول تعليم
أساسي

إحالل وتجديد مدارس
تعليم أساسي

استكمال إنشاء
وتجهيز فصول
تجريبي لغات
ومتميز

تنمية وتطوير
مرحلة التعليم
الثانوي الفني

تنمية وتطوير
مرحلة االبتدائي

١٣٤٫ ٨

٩٥

٢٧٫٥

١٧

١٤

مليون جنيه

مليون جنيه

مليون جنيه

مليون جنيه

9

مليون جنيه

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

10

11

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠

•إنشاء (إحالل وجديد/صيانة) عدد  54قنطرة ومنشآة صناعية.
•تأهيل وتبطين مجاري مائية بنحو  40كم.

خطة الموارد المائية والري
الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة الموارد المائية والري

مؤشرات الوضع الحالي ()٢٠٢٠/٢٠١٩

أطوال المصارف
المغطاة

إجمالي كميات مياه الرى المستخدمة
لمحاصيل العروات الثالثة والفاكهة

متوسط كميات المياه المستخدمة
لري الفدان

٥٥٫ ٨

٣٠٥١

٣١٩٢

م /م /٣يوم

ألف كم

م /٣يوم

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية
 ١٠مشروعات بتكلفة  ٣١٧٫ ٧مليون جنيه

إنشاء وإحالل
محطات رفع

٦٣٫ ٣

مليون جنيه

استكمال إنشاء وتجديد
شبكات الصرف
المغطى في زمام
 7000فدان وإعادة
تأهيل وتوسيع وتعميق
المصارف العامة
وإنشاء األعمال
الصناعية عليها

٥٨٫ ٧

مليون جنيه

خطة محافظة كفر الشيخ لعام ٢٠٢١/٢٠

12

استكمال وإنشاء
وإحالل وتجديد
منشأت صناعية
وتأهيل الترع على
المجاري الرئيسية

٥٠

مليون جنيه

حماية المنطقة شرق
الرؤوس البحرية
المنفذة شرق مصب
مصرف الغربية
الرئيسي (كوتشنر)
والتغذية بالرمال

٤٠

مليون جنيه

استكمال تطوير
المساقي على الترع
وأعمالها الكهربائية

٢٥

مليون جنيه

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

شارع صالح سالم  -مدينة نصر  -القاهرة
+20224070700
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