المالمح الجغرافية العامة لمحافظــــة كفرالشــيخ
الموقــــع:
تشغل محافظة كفرالشيخ الجزء الشمالي الغربي لدلتا نهر النيل  ،وتمتد بين دائرتيي رير

، °53¯4

 ،°53¯58وبين خطى طول  °52¯47 ، °53¯42شرقا ،هذا بالنسيبة لمموقيا الفمكيي  ،ميا بالنسيبة لمموقيا
الجغرافي فيحدها شماال البحير المتوسيط بجبهية بحريية طولهيا  57كين  ،وبيذلت تشيمل بحييرب البيرلم باكممهيا
بمساحة قدرها  336لف فدان  ،وجنوبا تشترت ما محافظة الغربية بحدود إدارية طولهيا  78كين ،ويجاورهيا
شرقا محافظة الدقهمية بحيدود إداريية لمسيافة تمتيد حيوالى 84كين  ،كميا يحيدها اربيا فيرد رشييد اليذ يف يل
بينها وبين محافظة البحيرب بحدود طولها  78كن  ،كميا ن محافظية كفرالشييخ– تاخيذ شيك متوسيط االنيدما
قرب إلى المستطيل .
ما را مة المحافظة – مدينية كفرالشييخ – تقيا رنيد التقياء دائيرب رير

 °53¯28شيماال ميا خيط

طييول  ،°52¯78وبالت يالي فهييي تقييا وسييط شييمال الييدلتا  .وتبتعييد مدينيية كفرالشيييخ ريين الحييدود الشييمالية
لممحافظة بمسافة  74كن ورن الحدود الجنوبية بنحو 8كن .

المساحة:
تبمغ المساحة اإلجمالية لمحافظة كفرالشيخ نحو5867434كن ،4وبالتالي تاتى في المرتبية الاالاية بيين
محافظات الدلتا من حيث المساحة بنسبة  3748من مساحة الدلتا وجاءت كل من محافظتي الشرقية والدقهمية
بالمرتبتين األولى والاانية رمى الترتيب  ،وتتكون محافظة كفرالشيخ إداريا من رشرب مراكز هيى ككفرالشييخ،
البرلـم  ،بيـ  ،دسـوق  ،سيد سالن  ،فيـو  ،قيـمين  ،مطيوبم  ،الحيامول  ،الرييا

م وتهين هيذ المراكيز

احيد رشير مدينيية و 427ناحيية  67،قريية رئيسييية  383قريية تابعية  3882 ،تييابا ميابين ككفير  ،رزبييةم
ويتهييذ ذلييت ميين الجييدول ك3م وتتفيياوت هييذ المراكييز سييكانيا ومسيياحيا حيييث يقطنهييا نحييو 4842427نسييمة
حسب النتائج النهائية لتعداد  ،4228وفي النهاية فقد د الموقيا والمسياحة المتمييزان ن

يبحت محافظية

كفرالشيخ من المحافظات الزرارية الرائدب رمى مستو الجمهورية  ،حيث نها تيزرد كاير مين  78545ليف
فدان بعد إهافة األراهي الجديدب وما تن است

حه حدياا .

جدول ك3م التقسين اإلدار لمحافظة كفرالشيخ ران .4235
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وتت ل محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورب لها بعدب طرق برية كطرق مر وفة /سكت حديدية م
حيث تت ل جنوبا بمحافظة الغربية بطرق همها  :شالما  /كفير الشييخ  /قطيور  /طنطيا  ،ودسيوق  /بسييون ،
وقمين  /قطور  ،طممبات  / 8الريا

 /كفر الشيخ  /المحمة الكبير  ،وبيي  /المحمية الكبير  ،باإلهيافة إليى

خط السكت الحديدية قمين  /قطور  /محمية رو  /طنطيا .وتت يل شيرقا بمحافظية الدقهميية بعيدب طيرق همهيا :
الحامول  /بمقام  /شربين  ،وبيي  /المن يورب  ،باإلهيافة إليى خيط السيكة الحدييد بيي  /بمقيام  /شيربين ،
وتت ييل اربييا بمحافظييات البحيييرب واألسييكندرية ربيير فييرد رشيييد باربعيية كبييار م حييية  ،اانييين رنييد مدينيية
مطييوبم فييي الشييمال ويميير رمييى حييدهما طريييق طممبييات ك33م  /مطييوبم  /إدفينييا ومنهييا إلييى المحمودييية و
رشيد  ،ويمر رمى اآلخر الخط الحديد  /مطوبم  /البو يمي ومنها إليى رشييد و األسيكندرية  ،واانيين رنيد
مدينة دسوق في الجنوب  ،ويمر رميهما الطريق المر وف وخط السكة الحديد دسوق  /الرحمانيية  /دمنهيور
ميدينتي فيوب
هفتي فيرد رشييد مايل
 ،باإلهافة إلى ردد من المع ّد ّيات التي تربط بين المح ت العمرانية رمى
ّ
ّ
والمحمودية .
يدولي
كييذلت تييرتبط المحافظيية بجميييا المحافظييات ال لمطميية رمييى البحيير المتوسييط بواسييطة الطريييق الي
ّ
الساحمي كما تت ل المحافظة م حيا بخطوط الم حة الداخمية بواسطة فرد رشيد.
الشمالي
ّ
ّ

تطور الحذود اإلدارية .
ميير التقسييين اإلدار لمحافظيية كفرالشيييخ بالعديييد ميين المراحييل التطورييية خي ل القييرن الماهييى و وائييل
القرن الحالى ،وكان من تدارياته ظهور محافظة كفرالشيخ فى

ورتها اإلدارية الحالية ،ولن يكن هيذا التطيور

فجييائى ،وإنمييا ميير بتغيييرات كايييرب ومتعييددب ،نالييت ميين طييراف المحافظيية الخارجييية ،كمييا نالييت ميين مراكزهييا
الداخمية ،سواء كانت تمت التغيرات بالهن و الف ل؛ ليم ذلت فحسب بيل ميرت نيواحى المحافظية بالعدييد مين
التغيرات بالهن و الف ل ،دت إلى ظهور وحدات إدارية جديدب نتيجية ف يمها رين وحيدات خير  ،و إختفياء
وحدات إداريية نتيجية هيمها إليى وحيدات خير  ،ورمييه يمكين تتبيا التطيور اإلدار لمحافظية كفرالشييخ مين
خ ل نقطتين رئيسيتين وهما كالتالـى :ـ

أ -تطور الحذود الخارجية للمحافظة :
ميرت الخريطية اإلداريية لمحافظيية كفرالشييخ بعيدب تغيييرات فيي حيدودها الخارجييية ،وذليت مين ظهورهييا
وحتيى مرحمية اإلسييتقرار الحاليية ،ففييى السيادم والعشييرين مين نييوفمبر ريان 3553

ييدرت نظيارب الداخمييية

قييرارا بشنشيياء مامورييية تابعيية لمديرييية الغربييية مقرهييا بنييدر كفرالشيييخ ،وتشييمل دائييرب اخت ا ييها مراكييز
ككفرالشيخ ،فـو  ،دسوق ،مامورية البرلمم .
ان فى السادم رشر من كتوبر ريان 3557
العان نفسه إلى مامورية بندر ككفرالشيخم ف

يدر قيرار وزار بشلحياق مركيز كبيي م اليذ

نشي فيى

رن مديريتى الدقهمية والغربيية .اين فيى ريان  3565تين ف يل

محافظيية كفرالشيييخ ريين محافظيية الغربييية بالقييانون رقيين ك365م لسيينة  3565و ييبحت حينييذات تعييرف بشسيين
مديرية الفؤادية ،ان فى ران 3577
ران 3582

در القانون رقن ك353م و يبحت تحميل إسين مديريية كفرالشييخ .وفيى

در قرار جمهور رقن ك3877م بتغيير إسمها مين مديريية كفرالشييخ إليى محافظية كفرالشييخ،

وكانت تتكون إداريا وقت ذات من سبعة مراكز هى ككفرالشيخ ،البرلم ،بي  ،دسوق ،سيد  ،فـو  ،قمينم .

ب -تطور الحذود الذاخلية للمحافظة .
قد د ابات مساحة محافظة كفرالشيخ منيذ ريان  3565إليى حيدوث تغييرات داخميية كاييرب سيواء فيى
مساحة و رداد مراكز المحافظة ،خا ة و ن هذ المراكيز اليمكنهيا النميو و التميدد خيار حيدود المحافظية،
وذلت ألن المحافظة ليم لها ظهير تنمو وتتمدد فيه إال بالتوسا رمى حسياب بحييرب البيرلم ،وإقتطياد المزييد
من راهى هذ البحيرب ،مما يعر

المنطقة إلى تغيرات بيئية اير محسوبة فى المستقبل ،ورميه يمكن تتبيا

التطور اإلدار الداخمى لمحافظة كفرالشيخ من خ ل نقطتين هما .

 التعذيالت الخاصة بحذود المراكز .لن تستقر مراكز محافظة كفرالشيخ كايرا كما استقرت مساحتها ،حيث بيد ت ريداد المراكيز فيى التزاييد
بعد ن كانوا سبعة مراكز منذ ران  3582حتى ران  ،3588وبعدها نش مركز كمطيوبمم ف ي رين مركيز
كفو م بالقرار الوزار رقن ك3845م ران  ، 3588و بذ يهن نواحى كالوقيف قبميى ،ريزب الوقيف بحير ،
رزبية رميرو ،منيية المرشيد ،القومسييون ايرب ،الجزييرب الخهيراء ،برمبيال ،بريديعية ،ريزب الخمييج ،رييزب
الغرب ،معدية مهد  ،القومسيون شرقم ،باإلهافة إلى مدينة كمطوبمم را مة المركز الحهرية.
ما فى ران 3587
اخت ا ة القر األتية ف

در القيرار اليوزار رقين ك36م بشنشياء مركيز شيرطة بقريية كالحيامولم ،ويشيمل
رن مركز شرطة كبي م ،وهي  :كالحامول ،األبعادية البحرية ،كون الحجير ،البنيا

ورزبها ،الزرفران ،الكفر الشرقي ،الشطوطم ،وفى ران 3585

در القرار الوزار رقنك66م بتحوييل قريية

كالحامولم إلى مدينة تحمل إسن مدينة كالحامولم.
فييى رييان 3573

ييدر القييرار الييوزار رقيين ك732م بشنشيياء مركييز شييرطة كالريييا

كفرالشيخم ف ي رين مركيز ككفرالشييخم ،و يبذ يهين نيواحى كرييا

م بقرييية كريييا

كفرالشييخ ،فير  ،الراامية ،البريية،

الح ييفة بييو رييية ،العباسييية ،منشيياب س ي مة ،الوزارييية ،العمييدان بييو م ييطفى ،الهييبعة ،الر يييف ،المامييث،
العاقولية ،بقمولييةم وبينفم القييرار تين تحويييل قريية كريييا

كفرالشييخم إلييى مدينية كالريييا

م لت يبذ را ييمة

المركز الحهرية .
ويتهذ بذلت إنقسان مراكز محافظة كفرالشيخ من حيث نشاتها اإلدارية إلى قسمين  :األول يتكون مين
المراكز الجنوبية الخمسة التى تكونت منها المحافظة رند نشياتها ريان  3568وهيى مراكيز ككفرالشييخ ،بيي ،
دسوق ،فـو  ،قمينم ،والقسن الاانى يتكون من المراكز الخمسية الشيمالية األحيدث نشياب ورمرانيا وهيى مراكيز
كالبرلم ،سيد سالن ،مطوبم ،الحامول ،الريا

م ،والتي تتابا ف مها وإنشاؤها فى األجزاء األقيل خ يوبة

وسكانا؛ وقد ترتب رمى ذليت وجيود تفياوت بيين المراكيز الجنوبيية كقديمية النشيابم والمراكيز الشيمالية كحدياية
النشييابم فييي مختمييف النييواحى اإلقت ييادية ،والعمرانييية ،والتركيييب الييداخمى ميين حيييث رييدد النييواحى والتوابييا
والع قة بينهما ،وكذلت في مختمف النواحي الديموجغرافية.

 التعذيالت الخاصة بحذود ونواحى المحافظة.انتيياب التغييير نييواحي محافظيية كفرالشيييخ ،مييا بييين تبييديل وزيييادب فييي رييدادها ،و انتقالهييا ميين مركييز
آلخر ،و تحويمها إلي مدن وشياخات داخل المدن ،و اقتطارهيا مين مركيز لتكيوين مركيز خير ،و اتحادهيا ميا
بعهها لتكوين ناحية جديد ،ورمية فقيد شيهدت معظين مراكيز المحافظية تغييرا فيي نواحيهيا بالزييادب ،تيارب رين
طريق ف ل مكونات الناحية ،وتارب خر رن طريق هن بع
رمي النحو التالي-:

العزب من نواحي متجاورب .ويمكين تتبيا هيذا

 لغيييييت قرييييية كميييييت رمييييوانم و ييييبحت شييييياخة مسييييتقمة هييييمن مكونييييات مدينيييية ككفرالشيييييخم بييييالقرار
الجمهور رقن ك3877م لسنة . 3582
 لغييييت قريييية كسيييخام و يييبحت شيييياخة مسيييتقمة هيييمن مكونيييات مدينييية ككفرالشييييخم بيييالقرار الجمهيييور
رقن ك3877م لسنة 3587
 تحوليييت قريييية كمطيييوبمم إليييى مدينييية تسيييمى مدينييية كمطيييوبمم بيييالقرار الجمهيييور رقييين ك3358م لسييينة
.3586
 تحوليييت قريييية كالحيييامولم إليييى مدينييية تسيييمى مدينييية كالحيييامولم بقيييرار وزيييير الحكييين المحميييى رقييين ك66م
لسنة .3585
 تحوليييت قريييية كرييييا كفرالشييييخم إليييى مدينييية تسيييمى مدينييية كالرييييا
رقن ك732م لسنة .3554

م بقيييرار رئييييم مجميييم اليييوزراء

 لغييييت قريييية كنجيييا مسييييرم وهيييمت إليييى قريييية كمنيييية مسييييرم لت يييبحا قريييية واحيييدب بشسييين قريييية كمنيييية
مسيرم بالقرار الجمهور رقن ك55468م لسنة . 3586
 انشئت قرية كالعياشم ف

رن قرية كالحمادم بالقرار الجمهور رقن ك3874م لسنة . 3587

 نشيييئت قريييية كالنا ييييريةم ف ييي رييين قرييييية كالكيييون الطوييييلم بييييالقرار الجمهيييور رقييين ك3873م لسيييينة
. 3587
 قسييييمت قرييييية كالقومسيييييونم إلييييى قييييريتين مسييييتقميتين باسيييين كالقومسيييييون شييييرق ،القومسيييييون اييييربم
بالقرار الجمهور رقن ك3268م لسنة . 3588
 ف يييل قريييية كالشيييطوطم ميييين مركيييز كالحيييامولم وهييييمها إليييى مركيييز كبيييي م بقييييرار وزيييير الداخميييية رقيييين
ك3588م لسنة . 3585
 نشييييئت قرييييية كالخوالييييدم ف يييي ريييين قرييييية كالهندسييييةم بقييييرار محييييافظ كفرالشيييييخ رقيييين ك375م لسيييينة
. 3573
 نشيييئت قريييية كدميييروم ف ييي رييين قريييية كالحيييداد ورزبهيييام بقيييرار محيييافظ كفرالشييييخ رقييين ك877م لسييينة
. 3578
 نشييئت قرييية كمنشيياب ال ييفام ف يي ريين زمييان قرييية كدقمييتم بقييرار محييافظ كفرالشيييخ رقيين ك382م لسيينة
. 3573
 نشيييئت قريييية ك ن سييين الكبييير م ف ييي رييين زميييان قريييية كالح فيييىم بقيييرار محيييافظ كفرالشييييخ رقييين ك875م
لسنة . 3578
 نشيييئت قريييية ك بيييو درازم ف ييي رييين قريييية كقبيييريطم بقيييرار محيييافظ كفرالشييييخ رقييين ك448م لسييينة 3574
.
 ف ييييل قرييييية كالمنشيييييةم ميييين مركييييز كدسييييوقم وهييييمها إلييييى مركييييز كفييييو م بقييييرار وزييييير الداخمييييية رقيييين
ك677م لسنة . 3577
 نشييييئت قرييييية كمنشيييياب رجيييي نم ف يييي ريييين زمييييان قريتييييى كالغنيمييييى وح يييية الغنيمييييىم بقييييرار محييييافظ
كفرالشيخ رقن ك687م لسنة . 3576
 نشئت قرية كم طفى كاملم ف
 إ نشئت قرية كالبشايرم ف

رن قرية كبمشاشةم بمركز ككفرالشيخم ران .4227

رن قرية ك بو ريةم بمركز كالريا

م ران . 4227

