وزارة اإلسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى

المخطط االستراتيجى القومي للتنمية العمرانية
ومناطق التنمية ذات األولوية
(الرؤية – المرتكزات – نطاقات ومراحل التنمية)

يناير 2014

الوضع الراهن فى مصر 2013
السكــــــان:

 90مليون نسمة

قوة العمـــل:

 23مليون

المساحــــة:

 1مليون

المساحة المأهولة:

كم2

%7-6

* داخل وخارج جمهورية مصر العربية

*

التحديات األساسية للتنمية
تقديرات
2013

تحديات السكان

•
•
•
•
•

الفقر
تقرير التنمية البشرية 2010
األمية ( %30من إجمالى السكان)
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2009
البطالة ( %10من جملة القوى العاملة)
التفاوتات االجتماعية بين األقاليم فى الدخل ومستوى المعيشة والخدمات
تضاعف السكان خالل الـــ  40عاما ً القادمة
( %22من السكان تحت خط الفقر)

تقرير التنمية البشرية 2010

%25

%13

تحديات إقتصادية

• ندرة الموارد التقليدية

(القابلة للنضوب المياه الجوفية  /البترول  /الغاز)

تحديات الحيز المكانى

• التركّز السكانى
• الزحف العمرانى وتآكل األراضي الزراعية ( 13ألف فدان سنويا بين )2007 -1984
وزارة الزراعة 2010
• مدى صالحية األراضي للتنمية
فى  %6من المساحة الكلية

تحديات السكان :نسبة السكان تحت خط الفقر
تركز الفقر في محافظات شمال ووسط الصعيد
أعلى المحافظات

نسبة الفقراء من
إجمالي السكان ()%

أسيوط

%61

سوهاج

%47,5

بني سويف

%41,5

األقصر

%41

قنا

%39

المنيا

%30.9

متوسط نسبة الفقر للجمهورية %22 :
أعلى من الجمهورية

متوسط الجمهورية

المصدر  :تقرير التنمية البشرية 2010

أقل من الجمهورية

تم تحديد خط الفقر األدنى ب  2223جنيه على مستوى جميع المناطق الجغرافية ،وخط الفقر الغذائي
ب  1648جنيه ،مع تحديد خطوط فقر لكل منطقة على حده.

تحديات السكان :تضاعف السكان خالل الـــ  40عاماً القادمة
خفض معدل النمو السكاني ليصل الي  %1.3كأحد أهم البرامج القومية المطلوب تبنيها خالل المرحلة القادمة بحيث يصل عدد السكان
152.3مليون نسمة مع العمل على توفير فرص عمل تقدر بنحو  53مليون فرصة

%2.04

مليون نسمة
200

%1.7

183.8

180
163.8

%1.5

152.3

160
140

122.7
115.3 119.1

110.9

120

106.5 107.8
90.7

89.6

89.7

82 82.3

100
81.8

80
60
40
20
0

2052
ثبات معدل النمو %2.04

2032
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التناقص التدريجى لمعدل النمو ليصل إلى  ( %1.7البديل المرجح )

2017

2012

التناقص التدريجى لمعدل النمو ليصل إلى %1.3

استمرار معدل النمو السكاني علي ما هو عليه حالياً ( %2.04سنوياً) سيؤدي الي عدد سكان  184مليون نسمة تتطلب توفير أكثر من
 60مليون فرصة عمل
المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء – وزارة التنمية االقتصادية

تحديات

إقتصادية:

ندرة الموارد التقليدية وقابليتها للنضوب
التحديات والتوجهات المستقبلية للمياه

إقتصاديات المياه
توجيه منظومة الموارد المائية في إتجاه تحقيق أعلي عائد من وحدة المياه

1.2
1.02

1

0.54

0.6

الوضع الراهن
0.34

الوضع المستقبلى

0.4
0.2
0

نصيب الفرد من اجمالي الموارد
المائية

نصيب الفرد من مياه النيل

ألف م/3السنة

0.70

0.8

الموارد والثروات ومقومات التنمية

المصدر :أطلس الموارد والثروات الطبيعية والتعدينية فى مصر – وزارة التنمية اإلقتصادية 2005 -

تحديات الحيز المكانى :األراضي الصالحة للتنمية في مصر

(وفقاً للمخاطر)

مناطق صالحة للتنمية
مناطق تتطلب اجراءات حماية واشتراطات خاصة لتنميتها
مناطق صعب تنميتها (قمم جبلية  /بحر الرمال  /غرود رملية  /مناطق فوالق وصدوع)

صالحية األراضي للتنمية في مصر
المساحة المأهولة

%6

أولويةةة
أولى

االراضةةةي الصةةةالحة
وفقةا ً للمةةوارد بةةدون
محددات

%24

أولويةةة
ثانية

االراضةةةي الصةةةالحة
وفقةةةةةةةةةا ً للمةةةةةةةةةوارد
وبعض المحددات

%16

أولويةةةة
ثالثة

االراضةةةةي الصةةةةالحة
بشروط ومحددات

%29

أراضي يصعب تنميتها

%25

االجمالي

%100

االراضةةةي الصةةةالحة للتنميةةةة
تمثةةةةل  %69مةةةةن مسةةةةاحة
مصةةةر ( 164مليةةةون فةةةدان)
بخالف الجزء المعمور

المخطط االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية

الرؤية التنموية – الركائز األساسية

الرؤية التنموية ...

أن تصبح مصر ......
• دولة متقدمة ومنافسة على المستوى العالمى ذات اقتصاداً
معرفياً يستثمر قدرات اإلنسان وعبقرية المكان والموارد ،
• مجتمعاً متوازناً متمسكاً بالهوية الوطنية وبموروثه الثقافى
وقيمه الدينية والحضارية،
• يتمتع فيها المواطنون كافة برغد العيش وجودة الحياة فى
إطار منظومة بيئية متكاملة ومناخ ديموقراطى دافعاً للتنمية
المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

المخطط االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لتحقيق الرؤية التنموية لمصر

االعتماد على  3ركائز أساسية
الكفاءة
اإلقتصادية

االستغالل األمثل
للموقع والموارد

العدالة االجتماعية

مواجهة المخاطر
الطبيعية واألمنية

التوازن السكاني
الحد من الفقر

المخاطر البيئية
األمن الداخلي
األمن الخارجي

الكفاءة االقتصادية

الكفاءة اإلقتصادية

تعظيم المكون االقتصادى إلستراتيجية التنمية
الصناعــة

الزراعــة

•

إعطةةةةاء األولويةةةةة لمحاولةةةةة
تحقيةةةةةةف االكتفةةةةةةاء الةةةةةة اتي
واإلستخدام األمثل لألراضى
– تطوير قطاع زراعي منافس
– االستغالل األمثةل للمةوارد المائيةة
التقليديةةة فةةةى استصةةةال اراضةةةى
زراعية جديدة
– االعتمةةاد علةةى تحليةةة ميةةاه البحةةر
والميةةةةاه الماسةةةةوس فةةةةى اضةةةةافة
اراضى زراعية جديدة

•

نمو الصةناعة بقةدرة تنافسةية
عاليةةةةةة مةةةةةع التركيةةةةةز علةةةةةى
الصناعات التصديرية
– تطةةةةةةوير المجمعةةةةةةات الصةةةةةةناعية
المتكاملةةةةة ورفةةةةع جةةةةودة المنةةةةت
المصرى .
– إنتاج سةلع تنافسةية علةى مسةتوى
العالم

السياحــة

• زيةةةادة عةةةدد السةةةائحين الةةةى 53
مليون سائح
– منةةةةةاطف جديةةةةةدة للسةةةةةياحة العالميةةةةةة
بالساحل الشةمالى والبحةر االحمةر مةع
ربطها بالسياحة الثقافية بالوادى
– تنميةةةةةة قةةةةةدرات العةةةةةاملين بالمجةةةةةال
السياحى

– رفةةع جةةودة المنةةت السةةياحى وتنوع ةه
وتنشيط التسويف لزيةادة متوسةط مةدة
إقامة السائح
– تطويرالبنيةةة التحتيةةة خاصةةة المةةوانى
وشبكة النقل

الكفاءة اإلقتصادية

تعظيم استخدام الموقع الجغرافي المتميز

التجـــارة
والخدمات اللوجستية

االتصـــاالت
وتكنولوجيا المعلومات

التصدير والسوف المحليةة للتجةارة والخةدمات
على غرار االتجاهات العالمية

• نمةةو قطةةاع االتصةةاالت وتكنولوجيةةا المعلومةةات
بنسبة من %10-7
• زيادة مساهمة قطاع االتصاالت فى الدخل
القومى لتصل الى  %5من العائد السيادى
للدولة مع زيادة حجم التجارة االلكترونية
بنسبة %20

•
• تةةةةوفير المنةةةةاطف الالزمةةةةة لتجةةةةارة التجزئةةةةة

– االهتمةةام المكثةةف بتطةةوير البنيةةة االساسةةية لالتصةةاالت
وتكنولوجيا المعلومات

•

– تعزيز األصةول المصةرية :عمالةة مةاهرةب بنيةة تحتيةة
للنقل واالتصاالت وسوف محلية ضخمة

•

تطوير شبكات النقل للربط بين اسواف االنتاج
واسواف االستهالك ومناف التصدير
التوسع والتنوع فى شبكات النقل الداخلى

الحديثة والخدمات اللوجيستية

– زيةادة أعةداد المحتةرفين فةى فةى مجةال
االبداع ليصل الى 120الف فرصة عمل

 ICTومجةال

تحديات الموارد المحدودة ومواجهتها

الطاقة

المياه

•
•
•

اســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي تحليــة
المياه
تطـــوير أنظمـــة الـــري والتوجـــه نحـــو تكنولوجيـــات
اعــــادة اســــتخدام الميــــاه ( الصــــرف الصــــحي /
الزراعي )
مشروعات مشتركة مـع دول حـوض النيـل لتقليـل
الفاقد من اجمالي كمية ميـاه األمطـار بمـا يحقـق
زيادة نصيب مصر من مياه النيل

•

•
•

الطاقة الشمسية كمكون أساسى فى منظومة
الطاقة لمصر خالل  40عاما القادمة
تم تنفيذ مشـروع أول محطـة شمسـية ح ارريـة
لتوليد الكهرباء بالكريمات بقدرة 140م.و
طاقــة الريــاك كمكـــون أساســى فــى منظومـــة
الطاقة لمصر خالل  40عاما القادمة

العدالة االجتماعية

العدالة األجتماعية
اإلنطالف في التنمية األقليمية وإعادة هيكلة منظومة التنمية علي اساس توزيع
التنمية السكانية في اطار تنمية أقليمية مكثفة ومركزة
• التركيز على تنمية المناطف الفقيرة فى شمال ووسط الصعيد كأولوية أولى

• تبنةةةى إسةةةتراتيجية االنتشةةةار فةةةى مجتمعةةةات عمرانيةةةة بأحجةةةام سةةةكانية صةةةغيرة
ومتوسطةب بأنماط ووظائف مختلفة

(خدمات إقليمية  -بنية متطةورة  -خةدمات زراعيةة  -تنميةة

سياحية) فى إطار يتكامل مع المستقرات القائمة والمدن الجديدة

المخطط االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية

البرام – نطاقات ومراحل التنمية

التحول التدريجي نحو التقنيات الحديثة والموارد غير التقليدية كأساس لتنفيذ الرؤية التنموية
المرحلة األولى
المرحلة قصيرة المدي
2017 - 2012

المرحلة الثانية
المرحلة متوسطة المدي
2022 - 2017

المرحلة الثالثة
المرحلة بعيدة المدي
2052 -2022

 تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة ( )%10 - %8ومستويات تشغيل مناظرة لها.
 دعم البحث والتطوير  R&Dوالتعليم واإلبتكار والتدريب.

 االعتمــــــاد علــــــى المــــــوارد
التقليدية والطاقة

 التوفيـــــق بـــــين اعتبـــــارات
النمو والتكافؤ االجتماعي
 البـــدء فـــى تنميـــة مصـــادر
الطاقة الجديدة والمتجددة
 إرســـــــــاء قواعـــــــــد بنـــــــــاء
االقتصاد المعرفي.

 تعظــيم االعتمــاد علــى التقنيـات  التوسع فى االقتصاد المعرفى
الحديثة للمياه والطاقة
 تعميق االندماج فى االقتصاد
 االنتقال لالقتصاد المعرفي.
العالمى
 تحــول البنيــان اإلنتــاجي م ـن
األنشـــــــــــــــــــطة األوليـــــــــــــــــــة
(الزراعــــــــة/التعــــــــدين) ،والثانويــــــــة
(الصــناعة) إلـــى القطـــاع الثالـــث

(الخدمات عالية التقنية).

استراتيجية المستقبل
• إعةةادة توزيةةع التنميةةة والسةةكان إلسةةتخدام المةةوارد غيةةر المسةةتغلة أو
المستخدمة هامشيا
• حمايةةة المةةوارد القائمةةة فةةي المعمةةور الحةةالي المسةةتنزفة – التلةةو –

التأكل – االحتقان االجتماعي

مناطق التنمية ذات األولوية فى مصر
الساحل الشمالى الغربى
محور
قناة
السويس
وسط سيناء
منخفض
القطارة

سهل
المنيا
الغربى

البحرية

إمتداد شرم الشيخ
وقطاع الطور/
رأس محمد
الفرافرة

منطقة
أسيوط /
سوهاج /
الخارجة

مركز
إقتصادى لوجستى
جنوب مصر
المثل ال هبى

الـــداخلة

الخارجة

منطقة
حاليب  /شالتين  /رأس حدربة

بحيرة السد العالى
وجنوب مصر

توشكى وشرف العوينات

المراحل الزمنية للنطاقات المكانية بالمخطط المقترك
مناطق مستهدفة للتنمية
حتى عام 2027

1
2

مناطق مستهدفة للتنمية
حتى عام 2052

نطاقات التنمية المقترحة

8
3.4 2.8
1.2

3

المحاور العرضية المقترحة

4

 -1الطريـــق الســـاحلي الـــدولي (رفـــ
/السلوم)

5

 -2العوجـــا  /اآلســـماعيلية  /طنطـــا /
وادي النطــــرون  /طريــــق الجــــيش
السلوم

7

 -3طابـــــا  /الســــــويس  /القــــــاهرة /
طريق الجيش

 -4الزعفرانـــــــــــة  /بنـــــــــــي ســـــــــــويف
(الكريمات) – العلمين

 -5رأس غـــــارب ( /بنـــــي مـــــزار)/ :
(الواحــات البحريــة – ســيوة)  /و:
(بنى مزار)  /راس الحكمة
 -6ملوى /الفرافرة
 -7طريــق الصـــعيد  /البحــر االحمـــر
(ســفاجا  /اســيوط) – الداخلــة –
)الخارجة) /أرقين جنوبا
 -8مرسي علم – أدفو
 -9رأس بنـــــــاس – وادي أســـــــوان
حلفا

16
5.6

8

6

2.7 6
1.0 2.1
2.5
5
0.9
1.75

1.5
0.5
3.0
1.0

9
3
1.05

6.5
2.3

34
11.914
5.2

7
2.45

المحاور الطولية المراد تقويتها
محور طولى مقترك

0.4
0.2
محميات طبيعية صدر قرارات بتحديدها

محميات طبيعية تحت الدراسة

1
0.35
سكان
عمالة

بالمليون

توزيع األنشطة بالمخطط المقترك
التجمعات العمرانية
مراكز تنمية إقليمية 2050
مراكز Gate 2050
مراكز بيئية متطورة

مراكز تنمية سياحية
مراكز تنمية ريفية
مدن وأقطاب صناعية
مدن مليونية مقترحة

الزراعة
الزراعة القائمة
إستصال مقترحة وزراعة بامياة المالحة
مراعي مقترحة
مزارع سمكية

الصناعة
صناعة مقترحة

صناعة معتمدة

أراضي لألنشطة التعدينية
مواقع مزارع الريا

ألنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة

السياحة
أراضي لألنشطة السياحية
أراضي سياحة السفاري
مسار مقتر لسياحة السفاري
محميات طبيعية صدر قرارات بتحديدها
محميات طبيعية تحت الدراسة

إمكانية الوصول
محاور دولية وإقليمية
محاور رئيسية

المحاور العرضية المقترحة

المحاور الطولية المراد تقويتها

محور طولى مقترك

نطاقات التنمية المقترحة بالمخطط
الساحل الشمالى الغربى

سكان
فرص عمل

وسط سيناء

محور
قناة
السويس

8
2.8

34
11.9

16
5.6

مليون

سهل
المنيا
الغربى

منخفض
القطارة

البحرية

إمتداد شرم الشيخ
وقطاع hلطور/
رأس محمد

الفرافرة

منطقة
أسيوط /
سوهاج /
الخارجة

مركز
إقتصادى لوجستى
جنوب مصر
المثل ال هبى

6
2.1

5
1.75

الـــداخلة

الخارجة

منطقة
3
حاليب  /شالتين  /رأس حدربة

1.05

7
2.45
بحيرة السد العالى
وجنوب مصر

توشكى وشرف العوينات

1
0.35

تعظيم موقع مصر الجغرافى إقليميا ً ودوليا ً
مدن بوابات
Gate Ways

مناف برية

إلى الدول األوروبية

مطار دولى
ميناء دولى
رفح
العوجة

ميناء محورى
محاور إتصال عرضية
محاور إتصال طولية

إلى دول الخلي
وآسيا

طابا

بورسعيد دمياط

السلوم

العلمين

إلى ليبيا ودول
السلوم2ساحل أفريقيا

السويس

الجسر المقتر بين مصر والسعودية

الغردقة
سفاجا

إلى دول الخلي
وآسيا

مرسى علم
برنيس
شالتين

إلى السودان
ودول أفريقيا
مقترح شبكة الطرق األفريقية السريعة

حلفا

ارقين

أشكين

إلى السودان ودول أفريقيا
ودول حوض النيل

شبكة الطرق القائمة والمقترحة
مطار دولى

ميناء رئيسى

مطار محلى

ميناء محلى

 962 1كم
2
 947كم
3

ممر التنمية – د .فاروف الباز

 558كم
5

 -1الطريـــق الســـاحلي الـــدولي (رفـــ
/السلوم)

7

 -3طابــــا  /الســــويس  /القـــــاهرة /
طريق الجيش

 -4الزعفرانـــــــــة  /بنـــــــــي ســـــــــويف
(الكريمات) – العلمين
 -5رأس غــــــارب ( /بنــــــي مــــــزار)/ :
(الواحــات البحريــة – ســيوة)  /و:
(بنى مزار)  /راس الحكمة
 -6ملوى /الفرافرة
 -7طريــق الصــعيد  /البحــر االحمــر
(سفاجا  /اسيوط) – الداخلـة –
)الخارجة) /أرقين جنوبا

 243كم
 341كم

 580كم
6

 290كم
 260كم

8
9

 215كم

 420كم

 590كم

 -8مرسي علم – أدفو

 -9رأس بناس /وادي أسوان /حلفا

 413كم

 470 4كم

المحاور العرضية المقترحة

 -2العوجــا  /اإلســماعيلية  /طنطــا
 /وادي النطــــــــــرون  /طريــــــــــق
الجيش  /السلوم

السلوم

المحاور الطولية المراد تقويتها

حلفا

 320كم
ارقين

محور طولى مقترك

المعمور المصري 2052
مضاعفة مساحة المعمور المصرى خالل  40عام ليصل إلى % 11
اجمالى المساحات المطلوبة الستيعاب الزيادة السكانية وانشطتها خالل  40عام تقدر بنحو 12مليون فدان
منها مساحة  1.1مليون فدان مطلوبة خالل المرحلة العاجلة ( )2017/2012
إجمالى المسطح المطلوب
العمران

الخدمات االنتاجية

الصناعة

مسطح االراضى المضافة ( بالمليون فدان )

2.9

10.0

8.0

2.6

0.5

12.0

2.0

6.0
1.7

4.0

0.25
الزراعة

5.9
3.5

0.6
0.7
0.1

2.0
0.3

1.8

0.3
0.5

اإلجمالى

2052

2027

2017

0.07

0.0

االستثمارات التقديرية المطلوبة لتوفير فرص العمل الجديدة
القطاع

فرص العمل الجديدة (بالمليون فرصة)

االستثمارات التقديرية المطلوبة )بالمليار جنية)

•تكلفة فرصة
العمل
(بااللف جنية) /2012
2017

االجمالى
(بالمليار
جنيه)

/2012
2017

/2017
2022

/2022
2027

/2027
2052

الزراعة

0.5

0.4

0.8

1.9

100

الصناعة

1.0

1.1

0.5

3.2

280

281

التشييد والبناء

0.4

0.4

0.5

1.8

50

19

21

التجارة والتمويل

0.7

0.9

0.9

3.9

75

53

65

69

النقل والتخزين

0.6

0.7

0.7

3.6

150

92

109

106

540

السياحة

0.3

0.4

0.4

2.1

200

56

71

71

414

612

االتصاالت

0.1

0.1

0.1

0.9

150

12

15

18

137

182

0.4

0.3

0.1

0.6

120

42

36

10

72

160

3.9

4.3

4.0

17.9

-----

608

668

519

2622

4417

البنية االساسية
والخدمات العامة
االجمالى

/2017
2022

/2022
2027

/2027
2052

54

43

79

187

362

307

143

890

1621

24

89

153

293

479
848

* مشتقة من تقديرات االستثمارات طبقا ً لتكلفة فرص العمل – بيانات وزارة التنمية االقتصادية

المتوسط السنوى من االستثمارات التقديرية المطلوبة للمرحلة األولــــــى حتـــــى عــــــام  122 = 2017مليار جنيه سنوياً
المتوسط السنوى من االستثمارات التقديرية المطلوبة للفترة من (  )2017إلــــــــى (  134 = )2022مليار جنيه سنوياً
المتوسط السنوى من االستثمارات التقديرية المطلوبة للفترة من (  )2022إلــــــــى (  104 = )2027مليار جنيه سنوياً
المتوسط السنوى من االستثمارات التقديرية المطلوبة للفترة من (  ) 2027إلـــى (  105 = ) 2052مليار جنيه سنوياً

األقاليم التنموية في إطار المخطط االستراتيجى القومى

أسس ومعايير ترسيم حدود األقاليم التنموية

•

تحديد أنشطة واضحة لإلقليم فى التنمية تحقف له الميزة التنافسية

•

تنوع الموارد اإلقتصادية بكل إقليم

•

وجود مشروعات قومية ورئيسية كبرى بكل إقليم

•

تةةةوافر عناصةةةر اإلتصةةةال علةةةى المسةةةتوى القةةةومى والةةةدولى (مطةةةارات –
موانئ)

•

إتاحة إمتداد عرضى فى المناطف الصحراوية

•

إيجاد منف مباشر لإلقليم على واجهة بحرية قدر اإلمكان

المخطط االستراتيجى لتنمية مصر والترسيم المقترك لألقاليم التنموية
نطاقات التنمية
التجمعات العمرانية

محور
قناة
السويس

أراضى األنشطة اإلقتصادية

منخفض
القطارة

سيناء

شبكة الطرق والمحاور
العرضية والطولية
مناطق التنمية ذات األولوية
والمشروعات القومية

المحاور
الشرقية
والمحاور
العرضية

التقسيم االقليمى المقترك

درب
األربعين
المنطقة
الجنوبية
وحاليب
وشالتين

توشكى

األقاليم التنموية

عدد  10أقاليم

األنشطة الرئيسية باألقاليم التنموية المقترحة
(مليون نسمة)

السكان

السكان
2012

السكان
2017

السكان
2022

السكان
2027

السكان
2052

القاهرة الكبرى

20.9

22.9

25.0

26.8

33.5

الدلتا

29.7

32.8

36.1

39.4

55.1

إقليم زراعى صناعى ينافس على المستوى المحلى والقومى

االسكندرية

4.6

5.0

5.4

5.8

7.4

اقليم خدمى لوجستى وصناعى وزراعى و بنية متطورة

0.4

0.5

0.6

0.6

1.2

إقليم تنمية متكاملة يستوعب اكبر قدر من الزيادة السكانية المستقبلية
يعتمد على الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر

قناة السويس

2.3

2.6

2.9

3.1

4.4

مركز لوجستي تجارى وصناعي عالمى

سيناء

0.6

0.6

0.8

0.9

4.5

اقليم حدودى إستراتيجى وأمنى
وزراعى

شمال الصعيد

10.4

11.7

13.1

14.6

22.3

اقليم للصناعات الزراعية والنباتات الطبية التصديرية وتوليد الطاقة
الجديدة والمتجددة

وسط الصعيد

11.4

12.7

14.0

15.2

19.2

اقليم زراعى صناعى سياحى ومركز لتوليد الطاقة الجديدة وتحلية مياه
البحر

جنوب الصعيد

2.4

2.7

2.9

3.2

4.6

إقليم سياحى وصناعى تعدينى ومركز لتوليد الطاقة الجديدة وتحلية مياه
البحر

الوادى الجديد

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

إقليم سياحى بيئى ومركز لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة

الجمهورية

82.9

91.8

101

110

152.5

اإلقليم

مطرو

األنشطة الرئيسية لإلقليم
يضم - :نطاف عاصمة الدولة التى تمثل مركز الحكم والمؤسسات والخدمات
اإلدارية
 باقى محافظات االقليم التى تمثل االمتداد العمرانى للتوسعووتتركز بها األنشطة االستثمارية المنافسة على المستوى القومى
والدولى

و قوام إقتصادى سياحى وصناعى

الترسيم المقترك لحدود المحافظات
(فى إطار إتاحة منفذ بحرى لكل إقليم)

1

القاهرة العاصمة

17

بورسعيد

2

الجيزة

18

اإلسماعيلية

3

القليوبية

19

السويس

4

 10رمضان

20

شمال سيناء

5

حلوان

21

وسط سيناء

6

دمياط

22

جنوب سيناء

7

الدقهلية

23

الفيوم

8

الشرقية

24

بنى سويف

9

كفر الشيخ

25

المنيا

27

26

أسيوط

28

المنوفية

27

سوهاج

 12البحيرة

28

قنا

29

البحر االحمر

 14اإلسكندرية

30

األقصر

 15مطرو

31

أسوان

 16العلمين

32

الوادى الجديد

 10الغربية
11
13

وادى النطرون

17
20

18

21

19

6
9
12 10 7
8
13 11 3 4
2 1
5
24

22

29

14

16

23

15

25

26

30
31

 10أقاليم

32

32محافظة

المشروعات القومية المقترحة

خالل المرحلة األولى 2017/2012

المشروعات القومية التنموية العاجلة المطلوب البدء فى تنفيذها حتى 2017
•

تطوير اقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى (المرحلة األولى).
• تنمية منطقة شرق بورسعيد

• تنمية وادى التكنولوجيا واالسماعيلية الجديدة وضاحية االمل
• تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس

• تنمية شمال ووسط الصعيد
• المثلث الذهبي (المجمع الصناعي التعديني سفاجا – القصير  -قنا) كمنطقة تعدينية عالمية
• محور الصعيد البحر األحمر
• محور المنيا  -البويطي – سيوة الحدود الغربية ( زراعة  100ألف فدان بسهل المنيا الغربي )
• تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي

• انشاء تجمع عمراني ومركز سياحي عالمي بالعلمين

• تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى كمقصد للسياحة العالمية
• تنمية منطقة منخفض القطارة

•
•

تنمية سيناء (تنمية صناعية بالوسط وسياحية بالجنوب و استصالك  400الف فـدان والمشـروعات الداعمـة
للتنمية بشمال سيناء)
تنمية جنوب مصر (منطقة بحيـرة السـد العـالي وتوشـكى  -منطقـة حاليـب وشـالتين ورأس حدربـة – منطقـة
العوينات)

المشروعات القومية المقترحة خالل المرحلة األولى 2017/2012
شرف بورسعيد

الكفاءة
االقتصادية

مدينة العلمين والمركز السياحي العالمي

استصال  400الف فدان
والمشروعات التنموية
بشمال سيناء
شمال غرب خلي
السويس

وادى التكنولوجيا
وضاحية األمل

ا
ل
ى
ط
ا
با

تنمية منطقة منخفض
القطارة

ا
ل
ع
ي
ن
ا
ل
س
خ
ن
ة

العدالة
االجتماعية
مواجهة
المخاطر
األمنية

ا
ل
ز
ع
فر
ا
ن
ة

محور الزعفرانة – بنى سويف

تنمية منطقة الطور
 /رأس محمد

مزارع
الريا

تنمية شمال
الصعيد
مزارع
الريا

محور الصعيد  /البحر األحمر

المحاور العرضية
والمثل ال هبي للتعدين
مرسي علم – أدفو

تنمية جنوب مصر وبحيرة السد العالى

مشروعات
قومية خالل
المرحلة
2017/2027

رأس بناس – وادي أسوان حلفا

تنمية منطقة شالتين – رأس حدربة
– جبل المقسم

زراعة واستصال االراضى
توشكى وشرف العوينات

تنمية أقليم قناة السويس (كنمو ج للتنمية األقليمية علي المستوي الوطني)
منطقة لوجستية
منطقة صناعيه

منطقة حرة
مكاتب إدارية

بورسعيد
االسماعيلية
الجديدة

A

تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد

أنشطة سياحية

انشطه زراعيه

ضاحية
األمل

منطقة لوجستية

وادي
التكنولوجيا

اإلسماعيليه

أنشطة بحرية

B

تنمية االسماعيلية وضاحية االمل مع وادى
التكنولوجيا واالسماعيلية الجديدة

منطقة صناعية
مكاتب إدارية
جامعة تكنولوجية

أنشطة سياحية

السويس

أنشطة طبية

C
خليج
السويس

تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس

منطقة لوجستية
منطقة صناعية
مكاتب إدارية

منطقة شمال غرب
خليج السويس

أنشطة بحرية
أنشطة سياحية

 -1تنفيذ المرحلة األولى لتطوير اقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى

قناة السويس تتحرك بها  %12من التجارة العالمية

 % 22من حجم الحاويات
نسبة دخل القناة من قيمة التجارة العابرة %0,3

(عام )2011

التجاره العالميه فى السلع
التجاره العلميه فى الخدمات
التجاره العابره لقناة السويس
17711 19015
16451
14986

14242
12374
10792
12590

4166 4487
3466 3888 3414 3727
2898
2560

1692

853 1015 1267 1412 876 1184 1452

9390

2201

733

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

المشروعات التنموية على محور قناة السويس
بورفؤاد 2027
 93000نسمة

بورسعيد 2027
 818000نسمة

شرق بورسعيد 2027
 1.5مليون نسمة

االسماعلية الجديدة 2027
500000نسمة

تنمية منطقة شرق بورسعيد

1

الجزء الشمالى للمدينة السكنية (سياحى ترفيهى)
 31.9كم 7435.12 ( 2فدان)

2

منطقة ات حساسية بيئية  15الف
فدان (مرحلة مستقبلية)

3

مناطف جمعيات قائمة  1100فدان

4

منطقة الميناء و توسعاتها 17.13
الف فدان
المنطقة الصناعية وتجارة الترانزيت
 10االف فدان

6

قوات مسلحة  3.06االف فدان

7

مزارع سمكية ومناطف ترفيهية
ورياضية  12ألف فدان

8

منطقة حرة  2300فدان

5

9

البحر المتوسط
MEDITERRANEAN
SEA

1

الجزء الجنوبى للمدينة السكنية
123.9كم  29488.2(2الف فدان)

9

6

2
3

7

4
5

8

المشروعات االستثمارية الكبرى بمنطقة شرف بورسعيد

مركز مال واعمال

مركز لوجيستى وتجارة ترانزيت

مركز صناعة وصيانة سفن وحاويات

منطقة صناعية متطورة

مركز سياحى ترفيهى للمؤتمرات
والمعارض

مدينة علمية متخصصة

تنمية وادى التكنولوجيا ومدينة االسماعيلية الجديدة وضاحية االمل  -الموقع والعالقات االقليمية
الي بورسعيد

موقع مدينة االسماعيلية الجديدة
•

تقع بالضـفة الشـرقية لقنـاة السـويس شـمال
وادي التكنولوجيــــا علــــي بعــــد  12كــــم مــــن
مدينة االاسماعلية القائمة .

•

يوجـــد الموقـــع عنـــد التقـــاء محـــاور اقليميـــة
قويـــة شـــرق القنـــاة علـــى المحورالتنمـــــــوى
(اإلســــــــماعيلية  /الطاســــــــة /العوجــــــــة) –
والمحور الطولي شرق التفريعة  /بورسعيد/
خليج السويس .

الي بورسعيد

ضاحية االمل

مدينة االسماعيلية
الجديدة

موقع ضاحية االمل
•

تقــع بالضــفة الغربيــة لقنــاة الســويس ش ـمال
مدينـة االسـماعيلية القائمـة بحـوالي  15كـم
وجنوب كوبري الفردان بحـوالي  6كـم تقريبـا
وتـــــرتبط بـــــالطريق االقليمـــــي بورســـــعيد –
القاهرة .

وادى
التكنولوجيا
الي العوجة

الي الطور

الي السويس

مشروع وادى التكنولوجيــا – المخطط العام
إستخــدامـات االراضــــى

الى
االسماعيلية

بإجمــــالي مسطـ 16500فدان
الى
العوجة

االستخدامات

المساحـة بالفدان

النسبة المئوية
()%

مالعـب رياضية بملعب جولــف

205.60

1.2

127.90

0.8

خدمـــــــات إداريـــــــة

16.50

0.1

خدمـــات تجاريــــة واداريــة

569.70

3.5

78.50

0.5

142.10

11.4

1877.50

100

منطقـــة الشحــــن والتفريــغ

25.00

0.2

إسكـــــــان العامليـــــــن

1394.00

8.6

إسكــان متميـــز ومديريـــــن

1015.20

6.2

صناعــات ذات تقنيــة عالميـــة

1431.20

8.8

الجامعــــــة التكنولوجيــــة

صناعــــــات تكامليـــــــة

781.40

4.8

مسطحـــــــات مائيــــــة

صناعــــــات صغيـــــــرة

1392.20

8.6

مناطـــق خضــــراء مفتوحــة

6674.40

41

548.30

4.3

مركز التجارة العالمى والمعارض الدائمة

مناطـــــــق ترفيهيــــــة

شبكــــات الطــرق اآلليــــة
اإلجمالــــى

16279.50

%100

مشروع وادى التكنولوجيــا – المرحلة األولى
المرحلة األولى
3021فدان

إجمالي المساحة  3021 :فدان

وادي التكنولوجيا بمسطح
 16500فدان

الهيكل العام إلستعماالت األراضى
األراضى المستغلة (المشغولة):
صناعات
إسكان
خدمات
إجمالى

المساحة (فدان)
1135.6فدان
 590.70فدان
 203.8فدان
 1930.10فدان

المساحة (فدان)
منــاطف غيـر مشغـولة:
 564.7فدان
مناطف خضراء و مفتوحة و تـرفيهية
الطرف و ممرات المشاة و أماكن االنتظار 476.58فدان
 49.7فدان
المسطح المائى
 1090.9فدان
اإلجمالى

المساحة الكلية
% 37.59
%19.55
%6.75
%63.89
المساحة الكلية
%18.69
%15.77
%1.65
%36.11

المرحلة العاجلة
(  215فدان)

تنمية شمال غرب خلي السويس وميناء السخنة

أنشطة سياحية & Tourism
Recreation :
• إسكان سياحي وفندقي  /مناطف
ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية
 /مطاعم  /مسار وسينيمات)

منطقة لوجستية
صناعية

أنشطة بحرية Maritime city
• خدمات بحرية  /تسويف
المنتجات البحرية  /مركز
البحو والدراسات البحرية /
صناعة القوارب واليخوت  /بناء
اليخوت والسفن الصغيرة/
تكسير السفن وبناء الوحدات
العائمة  /تصنيع منتجات
األلومنيوم  /تخريد وتقطيع
السفن
Office Park
• مقار للشركات العالمية /خدمات
ات مستوى عالمي  /إسكان
إداري عالمي  /مراكز تجارية /
بنوك  /أسكان سياحي متميز

منطقة
Zone
البتروكيماوية
(الصناعات
/مشروعات تموين السفن والخدمات
البحرية  /تصنيع المعدات البحرية /
معدات السالمة واإلنقا  /تجميع
أجهزة الحاسب اآللي  /صناعة
وصيانة الحاويات  /درفلة وتشكيل
الصاج  /تصنيع الهياكل المعدنية /
تصنيع وتجميع األوناش العلوية /
تصنيع وتعبئة األعالف واألسماك /
إنتاج األسمدة الكيماوية  /وتصنيع
وتعبئة األسمنت وتصديره).
Industrial

منطقة لوجستية
Zone:
الترسانة البحرية  /وبناء السفن /
تداول الحاويات  /تجارة الترانزيت /
تموين وإصال وصيانة السفن /
استيراد  /تصدير  /تصنيع  /تشغيل /
تجميع  /تغليف /توزيع /مخازن /
مستودعات  /شحن /تفتيش فني /
خدمات إلصال وصيانة .)/
Logistic

منطقة صناعية
مراكز خدمية وادارية
أنشطة بحرية
أنشطة سياحية

تنمية منطقة غرب
خلي السويس بمساحة
 46ألف فدان

الرؤية المستقبلية لمنطقة شمال غرب خلي السويس

املنطقة الشمالية

إجمالى مساحات األراض ى املرفقة
(  9000هكتار)

ااملنطقة الجنوبية
ميناء السخنة
مطار دولى

تطوير المنطقة االقتصادية بشمال غرب خلي السويس 20كم2
مرحلة أولى (5سنوات)

مرحلة ثانية (15سنة)

125
26,500
26,500

587
85,000
85,000

متوسط استثمارات
 3 -2مليار دوالر

متوسط استثمارات
 8 -6مليار دوالر

عدد املصانع
فرص عمل مباشرة
فرص عمل غير مباشرة

الناتج من تنمية  20كم ²خالل  15سنة
587مصنع بإستثمارات  42مليار جنيه
و  170,000فرصة عمل
وذلك في وجود مخطط عام يضمن تنمية
متكاملة بحق إنتفاع لألراض ي وال تعتمد على
دعم املرافق من الدولة

مجمع صناعات الطاقة
الجديدة واملتجددة

صناعات متوسطة

منطقة إدارية
مجمع سكنى

محطة محوالت كهربائية
ومحطة تخفيض ضغط الغـاز
مناطق لوجيستية

صناعات خفيفة
صناعات عالية التقنية

محطة تحلية
ومعالجة الصرف

استصال  400الف فدان والمشروعات الداعمة للتنمية بشمال سيناء

رف 2027
 58556نسمة

الشيخ زويد 2027
 48479نسمة

العريش 2027
 272147نسمة

تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى كمقصد للسياحة العالمية
قطاع الحمام – رأس الحكمة
العلمين/الضبعة

الحمام

قطاع مرسى مطروك
فوكه

رأس
الحكمة
الضبعة

باجوش

سيدى برانى
النجيلة

مرس ى مطروح

الجراولة

فوكه

سيدى عبد
الرحمن

الحمام

مرسى مطروك

قطاع النجيلة  -السلوم

العلمين

امتداد مرسى مطروك الجنوبى

العميد

المنطقة الصناعية

• مدينة سكنية صديقة للبيئة بالعلمين

• مركز سياحى ترفيهى عالمى
• مركز عالمي االستشفاء وإصابات الحروب
• مدينة علمية وجامعية دولية
• منطقة صناعية بيئية متطورة

السلوم

مدينة العلمين البيئية ()Eco-City
إنشاء مدينة متوافقة بيئيا ً توفر مستويات مرتفعة من
جودة حياة وتطبف أفضل الممارسات البيئية وخاصة
عند اإلمداد بمرافف البنية األساسية :
 استخدام مصادر جديدة ومتجددة للطاقة استخدام تكنولوجيا تحلية المياه وإعادة االستخدام توفير قدر مناسب من المناطف مفتوحة وخضراء -إعادة تدوير المخلفات الصلبة

 خلف بيئة عمرانية متطورة -إنشاء منطقة صناعية صديقة للبيئة

موقع المدينة الترفيهية البيئية

تنمية الظهير الصحراوى للساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة
•
•
•

الزراعة

تنمية النطاف الساحلى حتى عمف  40كم (زراعة – سياحة –عمران)
استصال وزراعة المناطف الواقعة حول المنخفض بواسطة المياه المالحة /مياه التحلية
انشاء تجمعات جديدة تخدم االنشطة المقترحة مع ربطها بشبكة الطرف االقليمية المقترحة

تطوير نظم الرى الحالية
 1مياه جوفية ومياه امطار بمساحة  5.5مليون فدان

سيدى برانى

 2مياه جوفية ومياه مالحة بمساحة  5مليون فدان
 3مياه ع بة ومياه معالجة بمساحة  4مليون فدان
مزارع سمكية مقترحة
اراضى لالنشطة السياحة
اراضى سياحة السفارى
مسار مقتر لسياحة السفارى

مطرو
االسكندرية
دمنهور
العلمين

1

طنطا
شبين الكوم

محميات طبيعية صدر قرارات بتحديدها

280
كم

محميات طبيعية تحت الدراسة

الصناعة

 /اماكن مصانع االسمنت
مواقع مزارع الريا النشطة
الطاقة الجديدة والمتجدده

الفيوم

2

مناطف الصناعات مقترحة

3

المناطف الصناعية معتمدة
اراضى لالنشطة التعدينية

المنيا

التجمعات العمرانية المقترحة 2017

40
كم

محاور اتصال دوليه واقليمية
محاور اتصال رئيسية
محاور اتصال فرعية

الواحات البحرية

o

o

مطار دولى
مطار محلى

موانئ النقل العالمية
موانئ النقل المحلية

منافذ برية

التصور المقترك لتنمية منطقة منخفض القطارة

•
•
•
•

مدينةةة سةةكنية جديةةدة عةةدد سةةكانها مةةن
 100الى  150الف نسمة
إنشةةةةةةاء منطقةةةةةةة لوجسةةةةةةتية للتعبئةةةةةةة
والتخةةزين شةةاملة منطقةةة حةةرة ومينةةاء
جاف
إنشاء مركز صحى عالجى
إنشاء مجتمعات وفنادف بيئية

تنمية المحاور العرضية بشمال الصعيد والمشروعات التنموية القائمة عليها
إنشةةةةاء مناطقةةةةة لوجسةةةةةتيةغةةةرب الفيةةةوم وعلةةةى محةةةور
رأس غارب – بني مزار.

إنشةةةةةةاء مجمعةةةةةةات صةةةةةةناعية(صةةةةةةةناعات تعدينيةةةةةةةة وبتةةةةةةةرو
كيميائيةةةةةةة /تصةةةةةةنيع زراعةةةةةةي/
صناعات بيئية).

إنشةةاء مةةزارع للةةدواجن فةةى ظهيةةر محافظةةةبنةةةى سةةةةويف ضةةةمن مخطةةةةط شةةةامل إلقامةةةةة
مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا.

زراعةةة  100ألةةف فةةدان بسةةةهلالمنيةةةةا الغربةةةةي (نباتةةةةات عطريةةةةة
وطبيةةةة) علةةةى أن تةةةروى بالميةةةاه
المعالجة واآلبار.

إنشةةةةةاء ثالثةةةةةة منةةةةةاطف لتوليةةةةةدالطاقةةة بالريةةةا بشةةةرف وغةةةرب
النيل بمحافظة المنيا .

إقامةةة مجموعةةة مةةن التجمعةةات العمرانيةةةالجديةةةدة بسةةةهل المنيةةةا الغربةةةي ب لتحقيةةةف
اإلتصةةةال لمنةةةاطف شةةةرف النيةةةل بالمنةةةاطف
الشمالية مروراً بإقليم شةمال الصةعيد عبةر
محةةةةاور (الزعفرانةةةةة  /الكريمةةةةات  -رأس
غارب /بني مزار /العلمين).

القصير)
منطقةسفاجا-
قفط –
جنوبقنا /
المعدنية (
هبى
المثل
المثلث الذهبى
مصر –
للثروهولوجستى
إقتصادى
إنشاء المركز
الفكرة التخطيطية

أنشطة إستخراجية للخامات
التعدينية والمحجرية

المشروع
مكونات
إقتصادى ولوجستى جنوب مصر – المثلث الذهبى
إنشاء مركز
إنشاء مركز اقتصادى ولوجستى شمال غرب سفاجا

المشروع
إقتصادى ولوجستى جنوب مصر – منطقة المثلث الذهبى
مكونات مركز
إنشاء
تطوير مدينة سفاجا

موجهات التنمية بمنطقة بحيرة السد العالى وجنوب مصر
القطاعات االقتصادية المستهدفة
الزراعة :
تتمثل فى استغالل المناطق الزراعية فى
توشكى – قسطل وادندان – المناطق
الزراعية على ضفاف البحيرة

الصيد :
يتمثل فى استغالل ميناء جرف حسين
والمنطقة المحيطة فى انشاء اسطول صيد
تعمل به المراكب بوقود نظيف وانشاء
مصانع تعبئة وتغليف وتجميد االسماك

الصناعة:
يتمثل فى استغالل الموارد الموجودة فى
منطقتى وادى العالقى (مواد بناء)
ومنطقة وادى واعر (حاصالت توشكى
الزراعية) النشاء قاعدة صناعية قوية
بالمنطقة

السياحة:
تزخر المنطقة بالمقومات السياحية ولذلك
يجب وضع النوبة على الخريطة السياحية
لمصر ,توعية السكان المحلليين بأهمية
السياحة  ,االهتمام بالتسويق السياحى
للمنطقة

تنمية منطقة حاليب وشالتين ورأس حدربة
انشةةةاء نحةةةو  51ألةةةف فةةةدانمةةزارع سةةمكية شةةمال مدينةةة
شالتين توفر  17ألف فرصةة
عمةةةةةةل ب ومركةةةةةةز للتصةةةةةةنيع
السةةةةةةةمكي والتعبئةةةةةةةة يةةةةةةةوفر
 1600فرصة عمل.

تطةةةةةةةةوير المةةةةةةةةوانئ التجاريةةةةةةةةةوالسياحية فى اإلقليم مةع توظيةف
مدينةة حاليةب للخةدمات الجمركيةة
 /مدينةة تجاريةةب مدينةة أبةو رمةةاد
للتجةةةةةارة للةةةةةربط مةةةةةع السةةةةةودان
والسعودية.

•
•
•
•

اسةةةةةةةةتكمال مشةةةةةةةةروعى شةةةةةةةةرفالعوينةةةةةةةةات وتوشةةةةةةةةكى وانشةةةةةةةةاء
مدينتين جديدتين و قرى زراعية

إنشةةةةةةةةةةاء  5منةةةةةةةةةةاطف صةةةةةةةةةةناعية (الحمةةراوين  /النصةةير  /مرسةةى علةةم /
العالقةةةةى  /جنةةةةوب الشةةةةالتين ) تةةةةوفر
حوالي  6500فرصة عمل.

إنشاء  5مناطق صناعية ( الحمراوين  /النصير  /مرسى علم  /العالقى  /جنوب الشالتين ) توفر حوالي 6500
فرصة عمل.
استكمال مشروعى شرق العوينات وتوشكى وانشاء مدينتين جديدتين و قرى زراعية
انشاء نحو  51ألف فدان مزارع سمكية شمال مدينة شالتين توفر  17ألف فرصة عمل  ،ومركز للتصنيع
السمكي والتعبئة توفر  1600فرصة عمل.
تطوير الموانئ التجارية والسياحية فى اإلقليم مع توظيف مدينة حاليب للخدمات الجمركية  /مدينة تجارية ،مدينة
أبو رماد للتجارة للربط مع السودان والسعودية.

تنمية جنوب سيناء

(امتداد شرم الشيخ وقطاع الطور راس محمد)

األهداف العامة
 oتوفير قطب تنمية عمرانية متكامل
بجنوب سيناء الستيعاب الكثافة السكانية

ميناء – مطار
الطور
خدمات إقليمية
خدمات صناعية
خدمات سكنية

الموجودة بمدينة شرم الشيخ.
 oالتنمية السياحية لبعض مناطف قطاع
الطور رأس محمد

سانت كاترين

الطور

سياحة دينية
وبيئية

الشمال
محمية
سانت
كاترين
شرم الشيخ
منتجع سياحى
عالمى وغوص
15كم

منطقة
الدراس
ة

راس محمد
محمية طبيعية

منطقة الطور رأس محمد مركز رياضات
مائية
مركز تجارى عالمى
سياحة شاطئية وترفيهية

خريطة المستقبل
مصر اليوم...2013 ..

مصر بعد  40عام..
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