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مقدمة
 فييي إطييار مييا طرحييه المخطييط اإلسييتراتيجم القييومم لم يير  ،2052فقييد إتجهييت
الدولة إلم تعظيم االسيتفاد ميم مخرجيات المشيروعات المقترحيه بهيا وعوائيد ا
االقت ييييادية وإماانياتهييييا االسييييتثمارية والفييييرص المتاحيييية منهييييا بالمحافظييييات
الم رية.
 وتأايييدا لمخرجييات اسييتراتيجية التنمييية المسييتدامة لم يير  ،2030فقييد أخيي ت
الدولة بأسلوب التخطيط االسيتراتيجي الي ي يضيمم االسيتاالم ا مثيم ليماانييات
والمقومييات ويطييرى رؤت التنمييية القطاعييية والماانييية والخطييط الفعاليية لتنفييي
مشروعاتها.
 وبنييااا عليييه ،وفييم ضييوا مهييام ومسييئوليات الهيئيية العاميية للتخطيييط العمرانييم،
يهدف ا العرض الم ياغة الرؤية المسيتقبلية والمشيروعات الداعمية لتنميية
محافظة أسيوط بما يعمم علم إحداث تيوازم تنميوت للمحافظية فيم إقليمهيا أخي ا
باإلعتبييار الوضي الحييالم لهييا بمشييااله وقضييايا  ،وموجهييات ومتطلبييات التنمييية
الداعمة لها.
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المالمح والسمات العامة للمحافظة
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الموق وا مية النسبية لمحافظة أسيوط مم الجمهورية (المساحة والساام)
ادلــــٛلـــــغ

ادلــــظبؽـــــخ

رمـغ زلبفظـخ أطٛ١ؽ ث١ـٓ خــ ٝؿـٛي
 ْ 32 َ 40ٚ ْ 30َ 40رــــزلب ٚ ,دائزرــــٟ
ػــــــزع  ْ 27 َ 50ٚ ْ 26 َ 50امـــــب , ,
ٚحتــا٘ب امــب زلبفظــخ ادلٕ١ــب ٚعٕٛثــب
زلبفظخ ط٘ٛبط ٚدتزــا رزلب إىل عجـبي
ادلٕـمخ اٌشزل١خ ؽـ زلبفظـخ اٌجؾــز
األمحـــز  ٚـزثــــب إىل زلبفظـــخ اٌـــٛادٞ
اجلا٠ـا.

محافظة أسيوط

رجٍغ ِظبؽخ احملبفظخ ؽٛايل  16495وُ2
أ ْٛ١ٍِ 3.92 ٞفااْ رمز٠جب دتضً %1.6
رمز٠جب ِٓ مجٍخ ِظبؽخ اجلّٛٙر٠خ.

ادلظـــــــــــــبؽخ رمــار ضلــ1574 ٛوــُ 2دتضــً ِ %9.5ــٓ
ادلـأٌ٘ٛـخ
إمجبيل ِظبؽزٙب اٌىٍ١خ.
اٌظــــىـــــبْ

٠ظً رؼااد طىبٔٙب إيل ٔ 4417102ظّٗ
ا ٜؽـــٛايل ِ %4.9ـــٓ مجٍـــخ طـــىبْ
اجلّٛٙر٠خ ػبَ .2016

اٌرتو١ـــــــــــت %26.4ؽؼز  %73.6ر٠ف.

احلؼز ٜاٌز٠فٝ

األّ٘١خ إٌظج١خ ٌؼاد طىبْ ِٚظبؽخ زلبفظخ أطٛ١ؽ ِٓ إمجبيل
اجلّٛٙر٠خ 2016 -

األّ٘١خ إٌظج١خ حلغُ اٌظىبْ
%4.9

ِؼــــاي ٔــــّ٠ ٛمــار ثٕؾــ %2.5 ٛطــٕ٠ٛب خــلي اٌفــرتح
اٌظـىـبْ
٠ 2006 /2016ــــٕإفغ إىل  %1.4ػــــبَ
.2027
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%1.6

%95.1

الجمهوريه

األّ٘١خ إٌظج١خ ٌٍّظبؽٗ

اسيوط

%98.4

الجمهوريه

اسيوط
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الموق وا مية النسبية لمحافظة أسيوط مم اإلقليم (المساحة والساام والهيام اإلدارت)
احل١ش ادلىبٟٔ

زلبفظــخ أطــٛ١ؽ أؽــا ٜزلــبفظز ٟإلٍــُ١
أطٛ١ؽ ٚاٌذ٠ ٞؼُ ول ِٓ زلبفظـخ أطـٛ١ؽ
ٚاٌٛاد ٞاجلا٠ا.

اذل١ىً اإلدارٞ

٠زىــ ْٛاذل١ىــً اإلدار ٞإللٍــ ُ١أطــٛ١ؽ ِــٓ
زلبفظبد أطٛ١ؽ ٚاٌـٛاد ٞاجلا٠ـا  ,ثئمجـبيل
ػــاد ِ 16زوــشا ِ 16ٚإ٠ــخ  250ٚلز٠ــخ (97
لز٠ــخ رئ١ظــ١خ 153 ,لــز ٜرٛاثــغ)ٚ .رزىــْٛ
زلبفظخ أطٛ١ؽ ِٓ (ِ11زاوـش) ٚرؼـُ ٘ـذٖ
ادلزاوش (ِ11إ٠خ) ٘( ٝأطٛ١ؽ – اٌمٛطـ١خ -
د٠ــزٚؽ – ِٕفٍــٛؽ  -أثــٛر١ظ  -أثٕــٛة -
اٌجاار - ٜاٌغٕب - ُ٠طـبؽً طـٍ - ُ١طـافب -
اٌفزؼ) ٚدتضً ػٛاطُ ٌزٍه ادلزاوش ثبإلػـبفخ
دلإ٠خ أطٛ١ؽ اجلا٠ـاحٚ .حيزـ ٞٛوـً ِزوـش
جببٔت اٌؼبطّخ ػٍ ٟرلّٛػخ ِٓ اٌٛؽـااد
اٌز٠ف١خ ٚاٌمز ٜاٌزبثؼخ ثٍغذ فـ ٝرلّٛػٙـب
ٚ55ؽــاح ر٠ف١ــخ (لز٠ــخ أَ) ٚػــاد 190لز٠ــخ
ربثؼخ.

اٌضمــً اٌظــىبٔ ٟرأر ٟاحملبفظخ يف ادلزرجخ األٚىل ػٍـِ ٝظـزٜٛ
اإللٍ ِٓ ُ١ؽ١ش ػـاد اٌظـىبْ ؽ١ـش ثضـً
ٚادلظبؽٟ
طىبٔٙب ضلـِ %95 ٛـٓ إمجـبيل طـىبْ إلٍـُ١
أطــٛ١ؽ ػــبَ  ,2016ثّٕ١ــب رــأر ٟيف ادلزرجــخ
األخريح ِٓ ؽ١ش ادلظبؽخ ٚاٌزـ ٟرجٍـغ ضلـٛ
 ِٓ%6إمجبيل ِظبؽخ إلٍ ُ١أطٛ١ؽ.

اٌزغّؼـــــــــبد ِإ٠خ أطٛ١ؽ اجلا٠اح ٚادلمرتػ أْ رظزٛػت
اٌؼّزأ١ـــــــــخ  100أٌف ٔظّخِٚ ,مرتػ إٔشبء ِإ٠خ ٘ؼجخ
أطــٛ١ؽ اٌغزث١ــخ ثئطــز١ؼبة ضلــ 250 ٛأٌــف
اجلا٠اح
ٔظّخ.
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زلبفظخ أطٛ١ؽ

ألٍ ُ١أطٛ١ؽ

اٌزٛس٠غ إٌظجٌ ٟؼاد طىبْ ِٚظبؽخ زلبفظخ أطٛ١ؽ ِٓ إمجبيل
الٍ ُ١أطٛ١ؽ 2016 -
الوادت الجديد

%94

اسيوط

100%

5%

%6

80%

60%

40%

20%

الوزن النسبي لممساحة

95%

0%

/

-20%

-40%

-60%

-80%

-100%

الوزن النسبي لمسكان
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القوام االقت ادي لمحافظة أسيوط
اٌمٛاَ ا لزظبدٔ( ٞظت اٌؼبٍِني ثبإلٔشـخ ا لزظبد٠خ)
دلزاوش زلبفظخ أطٛ١ؽ
اٌمٛاَ ا لزظب ٜأطٛ١ؽ

اٌغٕبُ٠

اٌمٛط١خ

ِٕفٍٛؽ

%64 %61 58% %47 %69 %32

%63

%53 %52 %59 %58 %62

%3

%2

%4

%4

ثبل ٝاٌمـبػبد

%33 %37 %36 %42 %29 %62

%35

%43 %44 %39 %39 %33

ا مجبىل

%100 %100 %100 %100 %100 %100

%100

%100 %100 %100 %100 %100

لـبع اٌشراػخ
لـبع اٌظٕبػخ

%6

اثٕٛة

اثٛر١ظ

%3

اٌجاارٜ

طبؽً
طٍُ١

%5

%11

%3

د٠زٚؽ

طافب

%2

%2

اٌفزؼ

%4

امجبىل

 الم در  :تعداد محافظة أسيوط –  -2006توزي العامليم حسب أقسام النشاط االقت ادي.

رؼزرب أطٛ١ؽ ِٓ احملبفظبد اٌشراػ١خ اٌىـربٌٚ ,ٜىٕٙـب رؼـبٟٔ
29%

42%
62%

%3

%6

%69

36%

%5

37%

%3

33%

35%

33%

%3

%2

%4

39%

%2

39%

%2
%4

%11

%58

%61

%64

%63

%64

%47

%58

44%

%59

%52

%32

ِٓ ػؼف إطزغلي ِٛارد٘ب خبطخ احل١ش ادلىبٔ ٝاخلبىل ِٚب ثٗ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ِٓ ِٛارد (أراػ ٝخظجٗ ِٛ ٚارد رؼاِٚ ٗ١ٕ٠ؼأٚ ٗ١سلزٍف

أٔٛاع اٌضز ٖٚاحملغز.)ٗ٠
قطاع الزراعة

قطاع ال ناعة
80%

12%

70%
%69
%58
%47
%32

%61

%62 %63 %64

%11

10%

60%
%59 %58

%53 %52

50%

8%

40%

6%

30%

%6
%5

4%
%4

20%
10%

قطاع الزراعة

قطاع ال ناعة
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باقم القطاعات

0%

%3

%4 %4

%3 %3

2%
%2

%2 %2

0%
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السمات العمرانية (التقسيم اإلداري والاثافات الساانية وإستخدامات ا راضي)
اٌزمظ ُ١اإلدارٚ ٞادلظبؽخ ادلأٌ٘ٛخ ٚاٌظىبْ حملبفظخ أطٛ١ؽ
المرااز اإلدارية
مراز أسيوط
مراز أبو تيج
مراز البدارت
مراز ساحم سليم
مراز الانايم
مراز القو ية
مراز ديروط
مراز دفا
مراز منفلوط
مراز أبنوب
مراز الفتح
إجمالي محافظة
أسيوط

الوحدات التابعة *
قرت
وحدات محلية
22
7
8
4
12
7
13
3
5
2
27
4
34
7
13
4
17
7
12
4
17
6
55

180

المساحة المأ ولة *
%
ام2
221.85
%14
124.38
%8
118.31
%8
79.99
%5
47.01
%3
210.65
%13
194.8
%12
79.58
%5
212.9
%14
136.19
%9
148.34
%9
1574

الساام **
نسمة
1007827
247954
275458
172292
135910
461475
592570
193886
533633
393037
309623

%100
%59

4323665

اٌىضبفبد اٌظىبٔ١خ ػٍ ٝادلظبؽخ ادلأٌ٘ٛخ حملبفظخ أطٛ١ؽ 2016 -
 دتضً ادلظبؽخ ادلأٌ٘ٛـخ

%
%21
%5
%6
%4
%3
%10
%13
%4
%11
%8
%7

مبؾبفظـــــخ أطـــــٛ١ؽ

ضلـــــِ %6.07. ٛـــــٓ

ِظـــــبؽزٙب اٌىٍ١ـــــخ
ٚثــذٌه رؼزــرب أـٍــت

أراػــ ٟاحملبفظــخ ـــري

%100
%95

ِأٌ٘ٛخ.

 الم در )*( :و ف محافظة أسيوط ومرااز ا بالمعلومات .2010
(**) الجهيياز المراييزي للتعبئيية العاميية واإلح يياا  -البيانييات ا ولييية لتعييداد السيياام عييام
 2016لمحافظة أسيوط.

 رجٍغ اٌىضبفخ اٌظـىبٔ١خ

اٌزٛس٠غ إٌظج ٟإلطزإااِبد األراػ ِٓ ٟادلظبؽخ ادلأٌ٘ٛخ مبزاوش
زلبفظخ أطٛ١ؽ 2006 -

(ٔ 2512ظـــّخ /وـــُ)2

120
100
80
60
40
20
0

األراػ ٝاٌجٛر

ِٕبفغ ٚعجبٔبد

األراػ ٝاٌشراػ١خ خبرط اٌشِبَ

ِظبوٓ ِٚزٕبصزاد

(ػٍ ٝادلظبؽخ ادلأٌ٘ٛخ)
٘ٚــــ ٟأػٍــــِ ٝــــٓ

ِزٛطـــــؾ اٌىضبفـــــخ

اٌظــــىبٔ١خ يف إلٍــــُ١

أطــٛ١ؽ (ٔ1340ظــّخ/

وُٚ )2ادلزٛطـؾ اٌؼـبَ
ٌٍغّٛٙر٠ــــخ ٚاٌــــذٞ

٠جٍــغ (ٔ 970.6ظــّخ/

وُ. )2

األراػ ٝاٌشراػ١خ داخً اٌشِبَ

 الم در :إسيتراتيجية التنميية لمحافظيات الجمهوريية  -محافظية أسييوط  -الهيئية العامية للتخطييط
العمراني – .2008
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3500
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2500
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0

اثافيييه مأ وليييه اابييير ميييم
 2500نسمه /ام2

اثافييه مأ ولييه مييم 2000
الي  2500نسمه /ام2

اثافييييييية مأ ولييييييية أقيييييييم ميييييييم
2000نسمه /ام2
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السمات العمرانية (التوزي السااني والفئات الحجمية ونسب التحضر)
األّ٘١خ إٌظج١خ دلزاوش زلبفظخ أطٛ١ؽ ِٓ
ؽ١ش ػاد اٌظىبْ 2016 -

اٌزٛس٠غ إٌظجٌ ٟظىبْ ؽؼز ٚر٠ف ِزاوش
زلبفظخ أطٛ١ؽ 2016 -
%50

مراز الفتح
%7

مراز أسيوط
%23

مراز
%5

%76

الانايم

%46

دفا

%19

%84

%16

%86

%14

دفا
ديروط

%20

 %6الفتح

%94
%73
100%

القو ية
منفلوط

%80

80%

ساحم سليم

%24

%54

مراز ديروط
%14

البدارت

%20

%81
مراز أبو تيج
%6
مراز البدارت
%6
مراز ساحم
سليم
مراز الانايم
%4
%3
مراز القو ية
%11

ابوتيج

%27

%80

مراز منفلوط
%12

ابنوب

%24

%73

مراز أبنوب
%9

أسيوط

%50
%76

المحافظة

%27

60%
ريف

اٌزٛس٠غ ادلىبٌٍٔ ٟزغّؼبد اٌؼّزأ١خ مبؾبفظخ أطٛ١ؽ

40%

20%

0%

حضر

 الم در  :الجهاز المرازي للتعبئة العامة واإلح اا  -البيانات ا ولية لتعداد الساام عام  2016لمحافظة أسيوط.

اٌفئبد احلغّ١خ دلاْ زلبفظخ أطٛ١ؽ 2016 -
الفئات الحجمية

عدد المدم

المدم المليونية

-



زلبفظـــخ أطـــٛ١ؽ زلبفظـــخ
ر٠ف١ــخ ؽ١ــش رــأر ٟيف اٌفئــخ

المدم المتواجد بالمحافظة

اٌزاثؼخ ٌارعبد اٌزؾؼز (ألً

 250ألف -مليوم

1

أسيوط

ِـــٓ  )%30ػٍـــِ ٝظـــزٜٛ

 250-100ألف

1

ديروط

إٌّؾ اٌز٠ف ٟيف وبفخ ِزاوش

 100-50ألف

6

 50-25ألف

2
1
1
12

 25-10ألف
أقم مم  10أالف
اإلجمالي

منفلوط  -القو يه  -الانايم -
البدراوي  -أبنوب  -أبو تيج
دفا  -ساحم سليم
الفتح
أسيوط الجديد
-

اجلّٛٙر٠ـــخ ٠ٚ ,ظـــٛد ٘ـــذا

ٔظت اٌزؾؼز ػبَ  2016ػٍِ ٝظزِ ٜٛزاوش احملبفظخ
60%
50%

احملبفظــخ ثئطــزضٕبء ِزوــشٞ

أطٛ١ؽ ٚاٌغٕب.ُ٠



40%
%50

٠لؽظ أْ ػاد طـىبْ ِإ٠ـخ
أطٛ١ؽ ٠ؼبدي ضلِٓ %42.5 ٛ

إمجبىل طىبْ ؽؼز احملبفظخ.

%46
%24 %20 %27 %24

ِزٛطؾ اإللٍ)%27.60( ُ١

30%

ِزٛطؾ احملبفظخ ()%27

20%

%19
%14 %16

10%

%20
%6

0%

 الم در :إستراتيجية التنمية لمحافظات الجمهورية  -محافظة
أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني – 2016
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السمات الساانية واالجتماعية (معدالت النمو السااني و المالمح االجتماعية)
رـٛر ِؼا د إٌّ ٛاٌظىبٔ ٟمبؾبفظخ أطٛ١ؽ خلي
اٌفرتح ()2016 –1976

أُ٘ ادللِؼ ا عزّبػ١خ دلزاوش زلبفظخ أطٛ١ؽ 2006-

3.0
2.8
2.6

ادلزاوش
اإلدار٠خ

أطٛ١ؽ أث ٛر١ظ اٌجاارٜ

طبؽً
طٍُ١

ٔظجخ
األِ١خ ()%

33.3 42.6 23.6

41.6 37.8 39.7

38.8 39.9 49.5 49.2 37.1 40.4

6.3

11.7

9.4 15.3 7.5

ٔظجخ
اٌجـبٌخ ()%

2.4
2.2

ِؼاي
اإلػبٌخ 2.6
(فزد/ػبئً)
ِزٛطؾ
ؽغُ
األطزح 4.4
(فزد
أطزح)در  :الم
 /الم

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
معدم النمو ()%
2006/96

معدم النمو ()%
2016/2006

إقليم أسيوط

محافظة أسيوط

معدم النمو ()%
86/76

إجمالم الجمهورية

44.54
40.9

2.4

2.2

2.9

2.1

3.2

2.7

2.5

2.6

2.7

3.0

4.7

4.9

4.8

4.9

4.6

4.6

4.8

4.6

4.8

4.8

4.7

در  :الجهاز المرازي للتعبئة العامة واإلح اا – تعداد الساام عام  2006لمحافظة أسيوط.

ٔظت اٌجـبٌخ مبزاوش زلبفظخ أطٛ١ؽ 2006 -

50

47.5
44.0

41.4

41.2

39.9

14.1

13.9

40

35.9

20

15.4

44.2

39.4

7.7

4.2

60

51.6

41.6

8.7

رمبرة ٔظت اٌجـبٌخ ِزٛطؾ اجلّٛٙر٠خ (.)%9

ٔظت األِ١خ مبزاوش زلبفظخ أطٛ١ؽ 2006 -
54.1

5.7

9.6

طافب

 رزرفغ ٔظت األِ١خ ثز٠ف زلبفظـخ أطـٛ١ؽ ِمبرٔـخ مبزٛطـؾ اجلّٛٙر٠ـخ (ٚ ,)%23رىـبد

1.0
معدم النمو ()%
96/86

11.6

6.4

7.6

اٌغٕب ُ٠اٌمٛط١خ د٠زٚؽ

ِٕفٍٛؽ أثٕٛة اٌفزؼ احملبفظخ

14.0
12.7

12.2

13.4

12.8

12.6
11.5

35.0

34.3

23.84

33.5
أسيوط %29
31.0وإقليم
متوسط الجمهوريه

24.7

23.1

29.7

22.0

8.6

20

7.5

7.1

7.0

متوسط الجمهوريه %9

8.1

7.0

14.6
5.4

10

9.2

8.8
8.2

23.6

10.8

متوسط إقليم أسيوط %10

30

15

4.1

4.8

4.6

5

10
0
محافظة
أسيوط

الفتح

أبنوب

منفلوط

دفا

ديروط
ريف

القو ية
حضر

الانايم

ساحم
سليم

البدارت

أبو تيج

أسيوط

0

محافظة
أسيوط

الفتح

أبنوب

منفلوط

دفا

ريف
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ديروط

القو ية

الانايم ساحم سليم البدارت

أبو تيج

أسيوط

حضر

12

السمات الساانية واالجتماعية (مؤشرات التنمية البشرية والخدمات)
دٌ ً١اٌزّٕ١خ اٌجشز٠خ مبزاوش زلبفظخأطٛ١ؽ
0.617

0.62.
متوسط المحافظة

0.64

0.602

0.606

40

36
متوسط الجمهورية

0.63

32

0.61

متوسط اإلقليم

0.62

0.607

0.602

0.63

وضبفخ اٌفظً ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ (رٍّ١ذ /فظً)

0.585

0.581

0.584

25

0.59
0.58

0.568

0.57

30

32

31

31

32

32

26

0.56

36

32

ابنوب ابو تيج اسيوط البدارت الانايم

الفتح القو ية ديروط ساحم
سليم

30
0.6

653

181

متوسط اإلقليم

33

26

31

31

32

36

32

25

50

35
متوسط الجمهورية
51

15

 الم در  :دليم التنمية البشرية لمحافظة أسيوط .2005

دفا منفلوط محافظة
اسيوط

0

23
33

42

33

23
0

40
30

اإلقليم
 36متوسط
34

10

0.55
دليم التنمية دليم الناتج دليم التعليم دليم توق
الحيا
المحلي
البشرية

الفتح القو ية ديروط ساحم
سليم

دفا منفلوط محافظة
اسيوط

60

5
ابنوب ابو تيج اسيوط البدارت الانايم الفتح القو ية ديروط ساحم
سليم

0

30

متوسط اإلقليم
32

0

35

20

37

500

خاِبد اٌٛؽااد ا عزّبػ١خ (اٌف ٔظّٗ ٚ /ؽاٖ)

24
32

625
متوسط الجمهورية

430

ابنوب ابو تيج اسيوط البدارت الانايم

25

أسيوط
0.65

1500
1000

40

30
متوسط الجمهورية

0.7

م ر

964

وضبفخ اٌفظً ثبٌزؼٍ ُ١ا س٘ز( ٜرٍّ١ذ  /فظً)

0.75

554.44

1073

0
دفا منفلوط محافظة
اسيوط

1496

1233

5

0.53

0.8

1623

10

0.54
البدارت القو ية

1853

15

25

2000
1640

20

0.55

دفا منفلوط الفتح ديروط الانايم ساحم ابوتيج ابنوب اسيوط
سليم

2080

30

37
33

2500

35

0.6
0.581

ٔظ١ت اٌظىبْ ِٓ ا طزٖ (ٔظّٗ /طز٠ز)

ابنوب ابو تيج اسيوط البدارت الانايم

الفتح القو ية ديروط

42
30

ساحم
سليم

39

28

دفا

20
10

منفلوط محافظة
اسيوط

0

 الم در  :و ف م ر بالمعلومات لمحافظة أسيوط – .2010

عبء رزر١ت زلبفظخ أطٛ١ؽ ؽظت ِؤرزاد اٌزّٕ١خ اٌجشز٠خ فـ ٝادلزرجـٗ ( )18ػٍـِ ٝظـز ٜٛزلبفظـبد اجلّٛٙر٠ـخٚ ,ثبٌٕظـجخ ٌلدٌـخ
اٌفزػ١خ ٌاٌ ً١اٌزّٕ١خ اٌجشز٠خ فٕ١إفغ ثٙب دٌ ً١اٌزؼٍ ُ١ثّٕ١ب ٠زرفـغ دٌ١ـً إٌـبرظ احملٍـٚ ٟدٌ١ـً رٛلـغ احل١ـبح ِمبرٔـخ مبزٛطـؾ

اجلّٛٙر٠خ.

 رىبد رمبرة ِؼا د اخلاِبد ػٍِ ٝظزِ ٜٛزاوش احملبفظخ ِزٛطؾ اجلّٛٙر٠خ ثئطزضٕبء اٌؼغش يف اخلاِبد اٌظؾ١خ.
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مؤشرات البنية االساسية
رجىخ إٌمً ٚاٌـزق اإللٍ١ّ١خ مبؾبفظخ أطٛ١ؽ

ٔظ١ت اٌفزد ِٓ إمجبىل وّ١خ ِ١بٖ اٌشزة
ادلظزٍٙىخ (ٌرت /َٛ٠.فزد)

 ختاَ احملبفظخ رجىخ
ِٓ اٌـزق اٌم١ِٛخ
ٚاإللٍ١ّ١ـــخ اٌـــ
رزثـٙـــب مبؾبفظـــخ
أطٛ١ؽ ٚثبل ٝأضلبء
اجلّٛٙر٠خ
 ؿز٠ــــك اجل١ــــشح /
اٌٛاؽبد
 ؿز٠ـــك أطـــٛ١ؽ /
اخلبرعــــخ  /رــــزق
اٌؼٕ٠ٛبد
 ؿز٠ـــك اٌمـــب٘زح /
أطــــٛ١ؽ ( ـــــزة
إٌ) ً١
 ؿز٠ـــك اٌااخٍـــخ /
اٌؼٕ٠ٛبد

400

متوسط اإلقليم 379.93

350
300
250

متوسط الجمهورية 268.26

200
150
100
50
0
ابنوب ابو تيج اسيوط البدارت الانايم

دفا منفلوط محافظة
اسيوط

الفتح القو ية ديروط ساحم
سليم

 الم در  :و ف م ر بالمعلومات لمحافظة أسيوط – .2010

ِزٛطؾ ٔظ١ت اٌفزد ِٓ إمجبىل ؿبلخ اٌظزف اٌظؾٝ
(ٌرت/َٛ٠.فزد)

200

ٔظ١ت خؾ اٌزٍ١ف ِٓ ْٛاٌظىبْ
(خؾٔ 100/ظّخ)

180

متوسط الجمهورية 175.56

160

متوسط اإلقليم 166.84

متوسط الجمهورية 17.35

متوسط اإلقليم 17.66

140
120
100
80
60
40
20

ابنوب ابو تيج اسيوط البدارت الانايم

الفتح القو ية ديروط

ساحم
سليم

دفا

منفلوط محافظة
اسيوط

0

ابنوب ابو تيج اسيوط البدارت الانايم

الفتح القو ية ديروط

ساحم
سليم

دفا

منفلوط محافظة
اسيوط

18
16
14

ٔظ١ت اٌفزد ِٓ وّ١خ اٌىٙزثبء
(ن.ٚ.ص طٕ٠ٛب  /فزد)
متوسط اإلقليم 871.34

1000
900
800

متوسط الجمهورية 666.76

700

12

600

10

500

8

400

6

300

4

200

2

100

0

0
ابنوب ابو تيج اسيوط البدارت الانايم

الفتح القو ية ديروط ساحم
سليم

دفا منفلوط محافظة
اسيوط

 دتضً ٔظجخ اٌظىبْ اٌذ ٓ٠حيظٍ ْٛػٍ ٝطزف طؾ ٝآِٓ ؽٛاىل  ِٓ %9.6ػاد اٌظىبْ ,فـ ٝؽـني ؽـٛاىل ِ %90.4ـٓ اٌظـىبْ رزـٛافز ٌـا ُٙ٠أٚ ٜطـٍ١خ
طزف ٔٙبئ١ب ,أِب ثبل ٝاٌظىبْ ثبحملبفظخ ف١ؼزّا ْٚثشىً رئ١ظ ٝػٍ ٝاخلشأبد ِفزٛؽخ اٌمبع أ ٚث١براد اٌزؾٌٍٍ ً١زإٍض ِٓ ِ١بٖ اٌظزف اٌظؾ.ٝ
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الموجهات اإلقليمية
ّ

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

3

15

الموجهات اإلقليمية  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052
ّ

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

16

الموجهات اإلقليمية  :مشروع المليوم ون ف فدام
ّ
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الموجهات اإلقليمية  :شباة الطرق ومحاور التنمية العمرانية
ّ
محاور الطرق ال ادر بشأنها القرار الجمهورت رقم  233لسنة 2016
طار اٌمزار اجلّٛٙر ٜرلُ ٌ 233ظٕخ

6

ٌ 2016زّٕ١ــخ ا راػــ ٝؽــٛي زلــبٚر
اٌـــزق اٌــ

عبٔجٙ١ب.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3

9

رمــزر ختظ١ظــٙب ٌظــب

ٚسارح اٌافبع ٚاٌٛالؼخ ثؼّك  2وُ ػٍٝ

َ

8

1

5
4

7
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14
15

2
18

ث١بْ اٌـز٠ك

اٌـز٠ــك اٌــاائز ٞاإللٍّ١ــِ ٟــٓ رمبؿؼــٗ ِــغ ؿز٠ــك اٌمــب٘زح/
اإلطىٕار٠خ اٌظؾزا ٞٚؽزـ ٟرمبؿؼـٗ ِـغ ؿز٠ـك ثٍجـ١ض ِـزٚرا
ثـز٠ك اٌٛاؽبد ,اٌف١ـ ,َٛاٌظـؼ١ا اٌغزثـ ,ٟاٌظـؼ١ا احلـز رـزق
إٌ ,ً١اٌؼني اٌظإٕخ ,اٌظ٠ٛض ,اإلمسبػ١ٍ١خ
ؿز٠ك ثٕ ٟط٠ٛف /اٌشػفزأخ
ؿز٠ك اإلمسبػ١ٍ١خ /اٌؼٛعخ(اٌـز٠ك األٚطؾ)
ؿز٠ك ؿبثب /رأص إٌمت
ؿز٠ك رأص إٌمت٠ٛٔ /جغ (ٚادٚ ٞرري)
ؿز٠ك اٌؼز٠ش /رفؼ
ؿز٠ك رزق ثٛرطؼ١ا /اٌشؾ /ػِٛ ْٛ١ط /ٟرزَ اٌش١خ
اٌمـبع اٌشّبيل ِٓ زلٛر  ِٓ( ٛ١ٔٛ٠ 30دائـز ٞثٛرطـؼ١ا ؽزـٟ
رمبؿغ ؿز٠ك اٌظبحل١خ)
زلٛر اٌؼجؼخ ثٛطلرٗ
ؿز٠ك اٌٛاؽبد اٌجؾز٠خ /اٌفزافزح
ؿز٠ك ثِٕ ٟشار /اٌٛاؽبد اٌجؾز٠خ (اٌج٠ٛـ)ٟ
ؿز٠ك أطٛ١ؽ /اٌفزافزح
ؿز٠ك ػني داٌخ /طٖٛ١
ؿز٠ك ط /ٖٛ١عغجٛة
ؿز٠ك عٕٛة اٌفٚ /َٛ١اد ٞاٌز٠بْ /اٌٛاؽبد اٌجؾز٠خ
ؿز٠ك اٌفزافزح /ػني داٌخ
ؿز٠ك أطٛ١ؽ /ط٘ٛبط /اٌجؾز األمحز
ٚطٍخ ؿز٠ك اٌش١خ فؼً /ؿز٠ك رأص ـبرة
ٚطٍخ ؿز٠ك ادلٕ١ب /رأص ـبرة
ؿز٠ك لٕب /طفبعب
ؿز٠ك ِـزٚػ /طٖٛ١

21

11
10

19
12

الاردقة

17

أسيوط

13
16

الفرافر

20

18

الموجهات اإلقليمية  :النطاقات التأثيرية لمحافظة أسيوط
ّ
إٌـــبق اٌــاٚيلِ :ــغ دٚي اٌجؾــز
ا محز ِٓ خـلي رىبِـً أٔشــخ

ادلظز ٜٛاٌمِٝٛ

ادلؤرزاد اٌم١ِٛخ

(ا طـــزرياد ٚاٌزظـــا٠ز ,إٌمـــً

ٚا رظــبي ,اٌظــ١بؽخ ,اٌظــٕبػبد

اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌظا٠مخ ٌٍج١ئخ).

إٌـبق اٌم :ِٟٛاحلزان اٌظـىبٔٝ
ِـــغ ثـــبل ٝاحملبفظـــبد  ,رـــأصري
دلشزٚػبد اٌم١ِٛخ ٚخــؾ اٌاٌٚـخ

اٌؼللبد اٌا١ٌٚخ
دٚي اٌجؾز األمحز

زلبفظخ أطٛ١ؽ

ٚادلإظظــبد ادلبٌ١ــخ ٌٍّؾبفظــبد,
ادلشا٠ب إٌظج١خ ٚاٌزٕبفظ١خ.

إٌـــــبق اإللٍّ١ــــ :ٟاٌؼللــــبد

ادلزجبدٌــخ اخلاِ١ــخ ِــغ اٌــٛادٞ
اجلا٠ا ػّٓ إلٍ ُ١أطٛ١ؽ.
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إلٍ ُ١اطٛ١ؽ

زلبفظخ اٌٛادٞ
اجلا٠ا
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الموجهات اإلقليمية  :المشروعات التنموية
ّ

محافظة أسيوط

إٔشبء ؿز٠ك أطٛ١ؽ – اٌفزافزح ٌزىبًِ اٌزّٕ١خ اٌظ١بؽ١خ..
إٔشبء ؿز٠ك أطٛ١ؽ – عجً اٌش٠ذ ٌفزؼ ِٕفذ حبز ٞػٍ ٝاٌجؾز ا محز .
أشبء ِٛ 3أٙٔ ٟز٠خ ٌاػُ إٌمً إٌٙز.ٞ
إلبِخ ِشزٚع طزظلػ األراػ ٝمبٕـمخ رزق أ ٚد ؿٛق ٚمبٕـمخ ٚاد ٜاألطٛ١ؿ.ٟ
إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية بالمحافظة

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :الموارد التنموية

الم در  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052
إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :الموارد المائية
ادل١شاد إٌظج١خ ٌٍّؾبفظخ
ٚعٛد ِظار ٌٍّ١بٖ اٌاائُ ( ٔٙز إٌ) ً١

ٚعٛد ِ١بٖ عٛف ٗ١ثىٓ اطزؼّبذلب طٕ٠ٛب ة

ٔظجخ

248

ٍِ/3َ ْٛ١طٕ٠ٛب

رجٍغ اِىبٔ١بد احملبفظخ ِٓ ادل١بٖ اجلٛف١خ

 ِٓ%17.5إِىبٔ١بد اإللٍ١ٌٍّ ُ١بٖ اجلٛف١خ.

ٚعٛد خشاْ عٛيف حلٛع ٔٙز إٌ ً١ذ ٚوفبءح ػبٌٗ١

ٔمبؽ اٌمٛح

 أِىبٔ١خ اطزغلي ادل١بٖ اجلٛفٚ ٗ١اٌظـؾ ٗ١يف ػٍّ١بد اٌزّٕ١خ

ٚ عٛد ِظار ِ١بٖ ػذة دائُ ٠ظٍؼ ٌؼٍّ١بد اٌشزة ٚاٌزّٕ١خ
 رٛافز ثٕ ٗ١اٌز ٞيف األراػ ٟاٌماثخ أٚاجلا٠اح.

 اِىبٔ١خ اطزغلي اٌرتع ادلزٛفزح ف ٝرظ٠ٛغ اٌزلؼخ اٌشراػ١ـخ ٚاِـااد فٕـٛاد رٌٍّٕ ٜـبؿك
ادلـزفخ.
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رٛس٠غ
ٍِٛؽخ
ادل١بٖ
اجلٛف١خ
يف ؽٛع
احلغز
اٌزٍِٟ
إٌٛثٟ
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :قطاع الزراعة
 ػٍ ٟاٌزـُ ِٓ أْ إٌشبؽ اٌشراػٛ٘ ٟ

اٌضزٚح اٌااعٕخ ثبحملبفظخ

إٌشبؽ اٌزئ١ظ ٟثبحملبفظـخ ا ٔظـ١ت

اٌفزد ِٓ األراػـ ٟاٌشراػ١ـخ مبؾبفظـخ

أطٛ١ؽ إذ

٠زؼا 0.12 ٜفاأْ /ظّخ

ٚ ....رزّ١ــش أراػــ ٝاحملبفظــخ ثبررفــبع

درعخ اخلظٛثخ ٚاإلٔزبع١خ ؽ١ش رشىً

ادلظبؽبد اٌشبطؼخ ِٓ األراػ ٝاٌشراػ١خ

أراػــ ٝاٌارعــخ األٚىل ٚاٌضبٔ١ــخ أوضــز
ِٓ ٔظـف ِظـبؽخ األراػـ ٝادلٕشرػـخ

ثبحملبفظخ.

ادلمِٛبد

ٚ عٛد ِب ٠مزة ِـٓ  56.6أٌـف فـااْ
طبحلخ ٌلطزظلػ.

 حتزً زلبفظخ أط١ـٛؽ ِزوشا ِزمـاِب
ثني زلبفـظبد اجلّٙـٛر٠ـخف ٝا ٔزبط
احلٛ١أٚ ٝاٌااعىن .
 اررفبع درعخ خظٛثخ ا راػ ٝاٌشراػ١خ
ثبحملبفظخ
ٚ عٛد ِظار ر ٞدائُ.

 اررفبع أزبع١خ احملبفظخ ِـٓ احملبطـً١
اٌزمٍ١ا٠ـــخ ٚاٌـــ رزّ١ـــش ثمّ١ـــخ
رٕبفظ١خ ػبٌ١خ.

اٌفزص اٌزّٕ٠ٛخ ٚاإلطزضّبر٠خ

 رٛافز اٌؼّبٌـخ اٌشراػ١ـخ اٌزـ ٟرـاػُ اٌزٛطـؼبد ا فم١ـخ يف األراػـٟ
اٌظؾزا ٞٚاجلا٠اح.
 ثٕ١ــخ اطبطــ١خ داػّــخ ٌلٔزــبط اٌشراػــٚ ٟخـــؾ رمظــ ُ١اراػــٟ
ا طزظلػ.
 اِىبٔ١ــخ اٌزٛطــغ اٌزأطــ ٟيف اٌشراػــخ ثب ررفــبع ثبإلٔزبع١ــخ اٌشراػ١ــخ
ٌٍٛؽااد اٌمبئّخ

 إِىبٔ١خ رٛفري ا ػلف ثزٛعِ ٗ١شزٚػبد اطزظلػ ا راػٌ ٟشراػزٙب.
 فزص سراػخ زلبطٚ ً١سراػبد ٔظ١فخ ـري ٍِٛصخ ُِ ٠ظبُ٘ يف حتظـني
ٔٛػ١خ اٌشراػبد ثبحملبفظخ.
 فزص البِخ ِشزٚػبد ِىٍّخ ٌٍٕشبؽ اٌشراػ.ٟ
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :قطاع ال ناعة و التعديم
ادلٛارد اٌزؼإ٠خ ثبحملبفظخ
اٌشِبي ٚاٌشٌؾ ٚاحلغز اجلري ٚ ٜرٕزشز ف ٝرزق زلبفظخ أطٛ١ؽ.
اٌـفٍخ  ٚرٕزشز ثشىً وجري ف ٝـزة أط١ـٛؽ ( ثىن ـبٌت /صلغ
اٌؼٛاِ ٚ ) ٝرزق أطٛ١ؽ (ٚاد ٜاألطٛ١ؿٚ )ٝرظزإاَ ف ٝطٕبػخ
اٌـٛة ٚاألمسٕذ ٚاٌظرياِ١ه.

أؽغبر اٌشٕ٠خ  ٚرشًّ احلغز اجلري ٜاٌزخبِ ٚ ٝاٌرب٠ش١ب  ٚاألٌجبطرت ٚ
ٛ٠عا ف ٝرزق أطٛ١ؽ
(ٚاد ٜا طٛ١ؿ /ٝادلؼبثاح)  ٚـزة أطٛ١ؽ ثبٌى.64 ٍٛ١

ادلٕبؿك اٌظٕبػ١خ ثبحملبفظخ
اطزإزاط ادلٛارد اٌزؼا١ٕ٠خ

ادلمِٛبد

 أزشبر احملبعز مبؼظُ ادلزاوش يف اٌظٙري اٌظؾزا.ٞٚ

ٚ عٛد رجىخ ؿزق ؿ١ٌٛخ ٚػزػ١خ رظبػا يف ٔمً ادلٛاد ادلظزإزعخ

 رٕٛع اٌظٕبػبد ادلؼزّاٖ ػٍ ٟاخلبِبد ادلظـزإزعخ وظـٕبػبد اٌظـرياِ١ه
ٚاٌزش١١ا.
 لزار رلٍض اٌٛسراء اإلػفبء اٌؼز٠ج ٟدلٕزغبد ادلٕبؿك اٌظٕبػ١خ.

 صلؾذ اٌؼا٠ا ِٓ ادلشزٚػبد اإلطـزضّبر٠خ ادلمبِـخ فـ ٝادلٕـبؿك اٌظـٕبػ١خ
ثبحملبفظخ ف ٝرظا٠ز ِٕزغبرٙب اىل اخلبرط.
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اٌظفب ثأطٛ١ؽ.
ػزة اٌؼٛاِز ثبثٕٛة.
اٌشراث ٝثأثٛر١ظ.
درٍٛؽ ثا٠زٚؽ.
رلّغ اٌظٕبػبد ثظبؽً طٍ.ُ١
ادلٕـمخ اٌظٕبػ١خ ثبٌى َٛاألمحز ثبٌجاار( ٜمل ٠زُ ختـ١ـٙب ثؼا).

اٌفزص اٌزّٕ٠ٛخ ٚاإلطزضّبر٠خ

 لزة احملبفظخ ِٓ ِٕ١بء طفبعب اٌزؼا٠ ٟٕ٠ظـبُ٘ يف اٌزٛطـغ ا طـزضّبر ٞيف ا ـبي
اٌزؼا.ٟٕ٠
 دت١ٙــا اٌجٕ١ــخ األطبطــ١خ يف ادلٕــبؿك احملغز٠ــخ اجلا٠ــاٖ ٠ظــبُ٘ يف رٛطــ١غ ا ــبي
ا طزضّبر ٞاٌزؼا.ٟٕ٠
 عبر ٜاٌؼًّ يف صلس ِٕبؿك ٘ ٝأطٛ١ؽ -أثٕٛة  -أثـٛر١ظ ػٍـ ٝرلّـغ ٌٍظـٕبػبد
اٌظغريح ثظـبؽً طـٍٚ ُ١وـذٌه ثـاء رٕف١ـذ اٌجٕ١ـخ األطبطـ١خ ٌٍّٕـمـخ اٌظـٕبػ١خ
ثا٠زٚؽ.
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :قطاع السياحة

ق ر ألاسام االثرت

دير المحرق

ادلمِٛبد

ٚ عٛد ادلمِٛبد اٌظ١بؽ١خ ادلإزٍفخ :ط١بؽخ أصز٠خ (ِؼبثا ) -ط١بؽخ ث١ئ( ٗ١زلّ١بد) --ط١بؽخ
رظٍك اجلجبي  -ط١بؽخ اٌظفبر. ٞ
 عٛد ِـبر اطٛ١ؽ اٌاٚيل ٚرظ ً١ٙؽزوخ األفٛاط اٌظ١بؽ١خ.

 رمغ ثبحملبفظخ زلّ١خ ٚاد ٜاألطٛ١ؿ ٝيف ادلٕـمخ اجلٕٛث١ـخ ٌاٌزب اٌٛاد ٞمبٕـمـخ اٌغز٠ت.

اٌفزص اٌزّٕ٠ٛخ ٚاإلطزضّبر٠خ

قناطر اسيوط

 فزص ا طزفبدح ِٓ اٌظٙري اٌز٠فٚ ٟالبِخ منؾ اٌظ١بؽبد اٌز٠ف١خ.

 فزص ا طزفبدح ِٓ اٌٛاعٙخ إٌ١ٍ١خ ٚالبِخ رؽلد ط١بؽ١خ ػّٓ ثزٔبِظ ط١بؽ ِٓ ٟخـلي
ٔٙز إٌ.ً١
 إِىبٔ١خ ا طزفبدح ِٓ ادلظبؽبد اٌشبطؼخ ِـٓ اٌظـؾبرٚ ٜاٌظـٛا٘ز اجلغزاف١ـخ ادلزّ١ـشح فـٝ
ط١بؽخ اٌظفبرٜ

 ا طزفبدح ِٓ ِمِٛبد اٌزثؾ اٌـٛيل ٌٍّؾبفظخ مبؾبفظبد لٕب ٚٚطـ٘ٛبط ِـٓ خـلي اٌـز٠ـك
اٌشزلٚ ٟاٌغزث.ٟ

 فزص ا طزفبدح ِٓ ادلٕبؿك ٚا صز٠خ ٚادلؼبمل اٌضمبف١خ ٚاحلؼبر٠خ ف ٝرٕش١ؾ اٌظ١بؽخ اٌضمبف١خ
ا صز٠خ .

ٚ عٛد ػاد ِ 2زطٚ ٍٟ١ٔ ٟخلاِخ اصبر ٚادلؼبمل اٌظ١بؽ١خ .

 إِىبٔ١خ اٌزثؾ ثني ا منبؽ اٌظ١بؽ١خ ادلإزٍفـخ  ٚاطـزفبدح ِٕٙـب فـ ٝعـذة اٌظـ١بؽخ احملٍ١ـخ
ٚاٌا١ٌٚخ .

 لزة احملبفظخ ِٓ اٌٛاؽبد ٚاٌٛاد ٞاجلا٠ا مبب ٠ظبُ٘ يف رؼاد األمنبؽ اٌظ١بؽ١خ.

ٚ عٛد ػاد ِٓ ادلزٕش٘بد إٌ١ٍ١خ ٚاحلاائك اٌرتف١ٙ١خ شلب ٠ظبُ٘ يف رٕٛع ادلشاراد.
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 اِىبٔ١خ ا طزفبدح ِٓ ادلؼبمل اٌا١ٕ٠خ ا صز٠خ .
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :قطاع الطرق والنقم والبنية االساسية
ادلمِٛبد

 أشبء ؿزق عا٠اح  : ُ٘ٚؿز٠ـك أطـٛ١ؽ – عجـً اٌش٠ـذ
ٌٍزثؾ ثبٌجؾز ا محـز – ؿز٠ـك أطـٛ١ؽ  /اٌفزافـزح ٌٍـزثؾ
ِغ ادلٕبؿك اٌظ١بؽ١خ ثبٌٛاؽبد.
ٚ عــٛد ػــاد ِــٓ اٌـــزق اإللٍ١ّ١ــخ اٌزــ ٟرــزثؾ احملبفظــخ
ثجؼغ زلبفظبد اجلّٛٙر٠خ
ٚ عٛد رجىخ ِٓ احملبٚر اٌؼزػـ ٗ١اٌزـ ٟرـزثؾ ثـني رـزق
احملبفظخ ( طـبؽً اٌجؾـز ا محـز) ٚــزة احملبفظـخ (رـبؿ
إٌٚ )ً١ادلمرتػ ٌٍزثؾ ثغزة احملبفظخ
ٚ عٛد رجىخ ِٓ خـٛؽ اٌظىخ احلا٠ا٠ـخ ٌٕمـً اٌزوـبة اٚ
اٌجؼبئغ
ٚ عٛد ِــبر دٚيل( ِــبر أطـٛ١ؽ اٌـاٚيل ) ٚاٌمـزة ِـٓ
ِـبر ِزص ػٍُ.
 اررجبؽ احملبفظخ ثشجىخ ٔمً ٔٙزٙٔ ( ٞز إٌ.)ً١

ؿز٠ك اٌىٛرٔ١ش مبؾبفظخ
أطٛ١ؽ

إٌمً إٌٙز ٜمبؾبفظخ أطٛ١ؽ

 إٔشبء ؿز٠ك أطٛ١ؽ – اٌفزافزح ٌزىبًِ اٌزّٕ١خ اٌظ١بؽ١خ.

 إٔشبء ؿز٠ك أطٛ١ؽ – عجً اٌش٠ذ ٌفزؼ ِٕفذ حبز ٞػٍ ٝاٌجؾز ا محز .
 أشبء ِٛأٙٔ ٟز٠خ ٌاػُ إٌمً إٌٙز.ٞ
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الميزات التنافسية للمحافظة
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الميزات التنافسية للمحافظة
ادلٛلغ ادلفظٍ ٟثني إلٍ ّٟ١امبي اٌظؼ١ا ٚعٕٛة اٌظؼ١ا.
ِإ٠خ أطٛ١ؽ ِٓ ادلاْ ادلؼزف١خ اٌٛاػاح يف اٌزّٕ١خ.

إِىبٔ١بد اٌزىبًِ ا لزظبدِ ٞغ ِشزٚػبد اٌزّٕ١خ اٌشراػ١خ ثظ ًٙادلٕ١ب اٌغزث.ٟ
اٌزىبًِ ِغ
إلٍ ُ١امبي
اٌظؼ١ا

إٔشبء ؿز٠ك
أطٛ١ؽ – عجً
اٌش٠ذ ٌفزؼ
ِٕفذ حبزٞ
ػٍ ٝاٌجؾز
ا محز

ادلاْ ادلؼزف١خ
اٌٛاػاح يف
اٌزّٕ١خ.

دػُ ارظبي
احملبفظخ
ثبٌٛاد ٞاجلا٠ا
ٌٍزىبًِ
ا لزظبد ٜفٝ
اٌشراػخ
ٚاٌظ١بؽخ

اٌزىبًِ ِغ
إلٍ ُ١عٕٛة
اٌظؼ١ا
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قضايا وتحديات التنمية المستقبلية
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أ م القضايا التنموية بمحافظة أسيوط
 رأوً األراػ ٟاٌشراػ١خ ( اٌشؽف اٌؼّزأ.) ٟ
 ػؼف اٌج١ئٗ اٌؼّزأ ٗ١ف ٝوً ِٓ احلؼز ٚاٌز٠ف.
 رأِ ٟظز ٞٛاإلِااد ثبخلاِبد ٚاٌجٕ١خ ا طبطٗ١
 أؽبد٠خ إٌشبؽ ا لزظبدٚ ٞإ٘اار ادل١شح اٌزٕبفظ١خ حملبفظخ.
 ر١براد ٘غزح اٌظىبْ ٚاٌؼّبٌخ ِٓ زلبفظخ أطٛ١ؽ .
 لؼ١خ إٌّ ٛاٌظٕبػ ٟـري ادلإـؾ .

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

31

الرؤية المستقبلية والمشروعات الداعمة
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الرؤية المستقبلية للمحافظة في إطار الرؤية اإلقليمية إلقليم أسيوط
ألٍ ُ١أطٛ١ؽ زلٛر ٔٚـبق اٌزٛاسْ اٌج١ئ ٟثني امبي ٚعٕٛة اٌظؼ١ا ٠ؼُ
ِزاوش ػٍّ١خ ٚط١بؽ١خ ٚثضً سلشِ ْٚظز ِٓ اٌـبلخ اجلا٠اح ٚادلزغادح

زلبفظخ اٌٛاد ٞاجلا٠ا :منٛذط ٌللزظبد ادلظزااَِٚ ...مظا ٌٍظ١بؽخ اٌج١ئ١خِٚ ...ظار ٌٍــبلــخ
اجلـا٠ــاح ٚادلزغــادح.

زلبفظخ أطٛ١ؽ ِزوش إرؼبع ػٍّ ٟػٍِ ٝظز ٜٛاٌظؼ١ا رزّزغ مبٛارد ط١بؽ١خ ٚرؼا١ٕ٠خ

ٚظٙري رّٕ ٞٛخظت ٠ؤٍ٘ٙب ٌٍم١بَ ثاٚر فبػً يف اٌزّٕ١خ اٌؼّزأ١خ ادلظزمجٍ١خ ػٍ ٝادلظزٜٛ
اٌمٚ ِٟٛلـت خاِ ٟإلٍ ّٟ١ػٍِ ٝظز ٜٛعٕٛة اٌظؼ١ا
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أ داف خطط التنمية لمحافظة أسيوط
• اٌؼًّ ػٍ ٟاػـبدح رأ٘١ـً ادلزاوـش اٌؼّزأ١ـخ ادلزااػ١ـخ ٚا ررمـبء مبزاوـش األطـٛاق
ٚاٌزغبرح ثبدلاْ ٚاٌمز.ٞ

• رٛفري اخلاِبد اٌظ١بؽ١خ ٚاٌجٕ١خ األطبط١خ ٌلطزفبدح ِٓ ادلمِٛبد اٌظـ١بؽ١خ يف
احملبفظخ.
• ٚػغ خـؾ ٌزؾظني اٌمـبع اٌشراػـٚ ٟا طـزفبدح ِـٓ ادلمِٛـبد اٌجشـز٠خ اٌىـربٞ
ثبٌمـبع.
• ٚػغ خـؾ ٌزـ٠ٛز اٌمـبػبد اٌظ١بؽ١خ ٚاٌظٕبػ١خ حلً ِشىٍخ إٌشبؽ األلزظبدٞ
األٚؽا.
• س٠بدح اٌزثؾ ثني ِٕبؿك رزق ٚـزة احملبفظـخ ٚالبِـخ اٌىجـبر ٞػٍـٙٔ ٟـز إٌ١ـً
ٌزٕش١ؾ اٌمـبع ا طزضّبر ٞثني ٔـبل ٟاحملبفظخ ِظزمجل.
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
ادلشزٚػبد

 -1لـبع اٌشراػخ

اٌزىٍفخ اإلطزضّبر٠خ

فزص اٌؼًّ

ِظار إلرتاػ ادلشزٚع

 إقامة مشروع لح ر وت نيف ا راضي.

 2مليوم جنيه

-----------

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة مشروع لتحسيم ا راضي .

 20مليوم جنيه

-----------

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة مشروع لتطوير وترشيد نظم الري.

 100مليوم جنيه

-----------

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

-----------

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة مشروع للتسويق الزراعي.

 20مليوم جنيه

-----------

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة مشروع لتنمية الثرو الحيوانية.

 30مليوم جنيه

 500فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة مشروع لالستزراع السماي النيلي.

 10مليوم جنيه

-----------

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة مشروع الست الى ا راضم بمنطقة شرق أوالد طوق.

 180مليوم جنيه

 2500فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة مشروع الست الى ا راضم بمنطقة وادت ا سيوطي.

 420مليوم جنيه

 5000فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إستامام إنشاا قناطر أسيوط الجديد ومحطاتها الاهرومائية.

 65.4مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 أعمام النمو ج الهيدرولياي إلنشاا مجموعة قناطر ديروط الجديد .

 16.5مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

حي قرت (النواور والعتمانية و وادي الشيخ.

 11.2مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 10مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إقامة مشروع لتطوير ورف افاا التخزيم.



رف

 تطوير المساقي بمناطق الجمم وفرع أنس ومسرع.
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
ادلشزٚػبد

 -2لـبع اٌظٕبػخ

اٌزىٍفخ اإلطزضّبر٠خ

فزص اٌؼًّ

ِظار إلرتاػ ادلشزٚع

 إقامة  8م ان لتجفيف الثوم والب م.

 40مليوم جنيه

 1300فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة م نعيم إلنتاج الميا الاازية.

 80مليوم جنيه

 2000فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة م ن إلنتاج ا سمنت.

 50مليوم جنيه

 2000فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة  4م ان إلنتاج البالط والسيراميك.

 100مليوم جنيه

 1200فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة  10م ان إلنتاج مواد البناا.

 650مليوم جنيه

 8000فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة  5م ان لتقطي وت ني الرخام.

 30مليوم جنيه

 500فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة  5محالج.

 50مليوم جنيه

 600فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة م نعيم للازم والنسيج.

 300مليوم جنيه

 2000فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة  10م ان للمالبس الجا ز .

 50مليوم جنيه

 1500فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة م نعيم لتجمي وسائم النقم.

 200مليوم جنيه

 3000فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إقامة  8م ان للمشروعات الهندسية.

 800مليوم جنيه

 4000فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

اير وبيئم متنوع.

 200مليوم جنيه

 1500فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 2.8مليار دوالر

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

-----------

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 مشروع م ن ارتوم بمنطقة ال فا ال ناعية ببني غالب.

-----------

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 مجم متاامم إلنتاج زيت الطعام والمسلم ال ناعي بمنطقة عرب العوامر بأبنوب أو منطقة دشلوط .

-----------

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 إقامة  500م ن

 مجم التاسير الهيدروجينم للمازوت داخم شراة أسيوط لتارير البتروم.
 مشروع

ناعة اآلالت والمعدات وا جهز الاهربائية بعرب العوامر بأبنوب.

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

36

المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
ادلشزٚػبد

 -2لـبع اٌظٕبػخ

اٌزىٍفخ اإلطزضّبر٠خ

فزص اٌؼًّ

ِظار إلرتاػ ادلشزٚع

-----------

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 نشر وتجهيز الرخام والجرانيت بالزرابم .

 57مليوم جنية

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 إنتاج أقمشة منسوجة مم الحرير الطبيعي بعرب العوامر.

114مليوم جنية

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 إنتاج سجاد يدوت مم ال وف والحرير بعرب العوامر.

12مليوم جنية

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 مشروع مالبس جا ز بعرب العوامر بأبنوب .
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
ادلشزٚػبد

 -3لـبع اٌظ١بؽخ

اٌزىٍفخ اإلطزضّبر٠خ

فزص اٌؼًّ

ِظار إلرتاػ ادلشزٚع

 تجميم وتطوير منطقة مير علم مساحة  233فدام.


 40مليوم جنيه

 350فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إنشاا مراسي الفنادق العائمة.

 30مليوم جنيه

 50فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إنشاا فندق بطريق الواحات بطاقة  75غرفة.

 15مليوم جنيه

 150فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إنشاا فندق بمنطقة دير تاسا بطاقة  50غرفة.

 10مليوم جنيه

 100فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -

 إنشاا فندق بمنطقة دير المحرق بطاقة  50غرفة.

 10مليوم جنيه

 100فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة أسيوط  -الهيئة العامة للتخطيط
العمراني 2008 -
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
ادلشزٚػبد

 -4لـبع اٌؼّزاْ ٚاٌجٕ١خ ا طبط١خ
اٌزىٍفخ اإلطزضّبر٠خ

فزص اٌؼًّ

ِظار إلرتاػ ادلشزٚع

-----------

-----------

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 البرنامج القومي ليساام بأسيوط.

 2250مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 مشروع القرت ا اثر إحتياجا.

 173.5مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام المجم التانولوجي بأسيوط.

 77.7مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إنشاا وتجهيز ف وم تعليم أساسي.

 34.3مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 25مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام مستشفم منفلوط المرازي.

 95.8مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام مستشفم أبو تيج المرازي.

 87مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام مستشفم أبنوب المرازي.

 20مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام معهد ا ورام.

 17.5مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام مشروعات ا مم واإلطفاا والمرور.

 9.4مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام مشروعات تحسيم البيئة بالمحافظة.

 9.3مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام مشروعات تحسيم البيئة بمراز ومدينة القو ية.

 8.5مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام تطوير الية الطب والعلوم بجامعة ا ز ر – أسيوط.

 8.1مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة أسيوط
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إنشاا محطة ميا الوليدية.

 70مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام شباات وخزانات عالية بمحطة ميا ديروط.

 50مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 انشاا  3مواني نهرية.

 إستامام مباني الجامعة بأسيوط الجديد .
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
ادلشزٚػبد

 -4لـبع اٌؼّزاْ ٚاٌجٕ١خ ا طبط١خ
اٌزىٍفخ اإلطزضّبر٠خ

فزص اٌؼًّ

ِظار إلرتاػ ادلشزٚع

 30مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 15مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 43مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام محطة وشباة

رف

حي منفلوط والعتامنة بطاقة  38ألف م/3يوم.

 20مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام محطة وشباة

رف

حي ديروط.

 20مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 19.4مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام اوبري ديروط.

 40مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إستامام اباري وأنفاق بمراز ومدينة أبنوب.

 7مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 ر ف طرق بالمحافظة.

 7مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إحالم وتجديد خطوط الشباة القومية للخام والمنتجات والبوتاجاز.

 6.9مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 مد وتدعيم شباات الاهرباا ومعدات إنار بالمحافظة.

 30.5مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 مد وتدعيم شباات الاهرباا ومعدات إنار بمراز ومدينة البداري.

 9.6مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 مد وتدعيم شباات الاهرباا ومعدات إنار بمراز ومدينة أبو تيج.

 7.3مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 مد وتدعيم شباات الاهرباا ومعدات إنار بمراز ومدينة ديروط.

 7.3مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة الوادي الجديد
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إعاد تا يم محطة ميا أسيوط التشياي.
 إستامام شباات وخزانات عالية بمحطة ميا

دفا والانايم.

 إحالم وتجديد وحد ديزم قدر 1000ك.وات لزوم محطة رف البراة.

 إستامام محطة معالجة وشباات

رف وخطوط طرد بمدينة أسيوط الجديد .

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

40

المطالب والمقترحات للمحافظة
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متطلبات قطاعية
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متطلبات ماانية

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

43

متطلبات مؤسسية وتشريعية
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