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1

مقدمة

3

مقدمة
 في إطار ماا طرحاا المخطاط ارساتراتيجي القاومر لم ار  ،2052فقاد إتجهات الدولاة إلار تع اي
االستفادة من مخرجاتا سواء مان منااطت تنمياة ات وولوياة وشابلات العماران ومحااور التنمياة،
التااي تسااه فااي تنفي ا المشااروةات الداةمااة للتنميااة ةلاار المسااتويين القااومي وارقليمااي وةلاار
مسااتوا المحاف ااات بمااا يحقاات وةلاار ةاتااد فااي مجاااالت التنميااة ارقت ااادية وفاار إساات مارية
مؤلده.
 تأليدا لما تناولتا محاور ومرتلزات إستراتيجية التنمية المستدامة لم ر  ،2030فقد ت الترلياز
ةلر لل من البعد ارجتمااةي وارقت ااد  ،والبعاد الخاا بالبيتاة والتنمياة العمرانياة إيماناا باأن
ارساااتدامة ال يملااان تحقيقهاااا إال مااان خااامل تنااااول تلاااا المرتلااازات فاااي إةاااداد المخططاااات ةلااار
المسااتويات الملانيااة المختلفااة .ل ا لا وخ ا ت الدولااة بأساالوط التخطاايط االسااتراتيجي ال ا ي اامن
االستغمل األم ل لإلملانيات والمقومات ويطرح رؤا التنمية القطاةية والملانياة والخطاط الفعالاة
لتنفي مشروةاتها.
 فر وء ماورد من تلليفات ادرة من إجتماع السيد رتايس الجمهورياة فاي  27فبرايار 2017
بتلليااا الهيتااة العامااة للتخطاايط العمراناار بطةااداد تخطاايط ةمراناار متلاماال للواجهااة الشاااطتية
لسواحل البحرين المتوسط واألحمر ،يهدا ه ا العرض إلار إةاداد إساتراتيجية التنمياة العمرانياة
للواجهات الساحلية الم رية بما يعمال ةلار إحاداو تاوازن تنماوا لهاا فاي إطاار رؤياة للتنمياة
المستدامة ،آخ ه في ارةتبار الو ا الحاالي للساواحل بمشااللا وق ااياه ،وموجهاات ومتطلباات
التنمية الداةمة لها.
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مقدمة
 بمراجعة الواجهات الساحلية للل من البحر المتوساط والبحار األحمار ،تا تقسايمها
إلر مجموةة من النطاقات ةلر النحو التالي:
 ت تقسي ساحل البحر المتوسط إلر مو نطاقات ملانية للتنمية وهي:
 نطاااق الساااحل الشاامالي الغربااي للبحاار المتوسااط (بطمتااداد حااوالي  550لا ةلاار ساااحل البحاار
المتوسط بدء من حدود محاف ة ارسلندرية وإنتهاء بحدود محاف ة مطروح).
 نطاااق الساااحل الشاامالي األوسااط للبحاار المتوسااط (بطمتااداد حااوالي  215لا ةلاار ساااحل البحاار
المتوسط بدء من حدود محاف ة دمياط وإنتهاء بحدود محاف ة البحيرة).

 نطااق الساااحل الشاامالي الشاارقي للبحاار المتوسااط (بطمتااداد حااوالي  230لا ةلاار ساااحل البحاار
المتوسط بدء من حدود محاف ة شمال سيناء وإنتهاء بحدود محاف ة بورسعيد).

 ت تقسي ساحل البحر األحمر إلر مو نطاقات ملانية للتنمية وهي:
 نطاق خليج العقبة (بطمتداد حوالي  180ل ةلر الساحل الغربي لخليج العقبة).
 نطاق خليج السويس (بطمتداد حوالي  325ل بساحل الشرقي لخليج السويس).
 نطاق ساحل البحر األحمر (بطمتداد حوالي  1445ل ةلر سااحل البحار األحمار بادء مان حادود
محاف ة السويس وإنتهاء بحدود محاف ة البحر األحمر م السودان).
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النطاقات التنموية للسواحل الم رية
البحر المتوسط
)ZONE (1
)ZONE (2) ZONE (3

ZONE1

نطاق الساحل الشمالي
الغربي للبحر المتوسط
ZONE 2

نطاق الساحل الشمالي
األوسط للبحر المتوسط
ZONE3

نطاق الساحل الشمالي
الشرقي للبحر المتوسط
ZONE4

نطاق خليج العقبة
ZONE5

نطاق خليج السويس
ZONE6

نطاق ساحل البحر األحمر
الم اادر :قاةاادة بيانااات ن اا المعلومااات الجغرافياااة الخا ااة بالمشااروع  -الهيتااة العامااة للتخطاايط العمراناااي -
.2017
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المناطت الشاطتية ومناطت ال هير الساحلي
 تعريا المناطت الشاطتية ومناطت ال هير الساحلي :

 تم تعريف النطاقاات المختلةاة للمناااق اللاا لية الم ارية وفشا ا إلتاترااات الهيئاة العاماة لومائاة ال ا اا (وزارة الما ار
المائية والري) والتي تود فيه النطاق ال اائي :والذي ئ مل منطشة تااائية حورياة وا وة ولاط منطشاة ال ااا ومنطشاة
اللااا ل المشاتاار .وتتاراوع ومااق اااذط المنطشااة نكاال لااط نوا  0.5لااط  3ناام وفشااا لطشيعااة ال اااا وومشااه .أمااا تعريااف
الظهير اللا لي :واي المنطشة التي تتأثر ح رة مشاترة حجميع الع امل الطشيعية اللاا لية ملال النوار والترسايلر الريااع
واألمطااار اللااا ليةر المياااط الج فيااةر الرلشااان الرمليااة – وقااد ئ اال ومشهااا لااط نو ا  30ناام .ووليااه فاانن منطشااة اإل ارة
اللااا لية توتا واال نوا  30ناام مااش ال ااريط اللااا لي وا وة ولااط تااريط حواار ئ اال لااط نوا 12مياال حواارير واااذط
المنطشة اي المعنية حخطط اإل ارة اللا لية المتراملة وبالتالي تملل أامية إلختيار نطاق التنمية حالم روع.
 بناااًا وليااه فاانن اااذط اإلسااتراتيجية سااتتناوت المنااااق التااي ئمكااش واادا مخططااات ومرانيااة لهااا واااي المعنااي بهااا منااااق
الظهير اللا لي وليس النطاق ال اائي.
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وهداا الدراسة
 (1تحديااد النطاقااات ات الفاةليااة ال لمطلااة ةلاار لاال ماان ساااحلي البحاار المتوسااط والبحاار األحماار وتحديااد
خ ات ها ومقوماتها.
 (2تع ي ارساتفادة مان تناوع خ اات محاف اات النطاقاات التنموياة للساواحل الم ارية ،وماا تعلساا مان
إملانيات للمناطت الساحلية المواجهة لها.
 (3تحقت التلامل والترابط للمحاف ات الساحلية لنطاق تنماوا واحاد ا توجاا موحاد ،فاي إطاار المساتجدات
التنموية ةلر المستوا القومي وارقليمي بما تم لا من إملانيات تنموية.
 (4إةداد خطة متلاملة لتحديد الفر المتاحة للتنمية وارست مار ةلر السواحل الم ارية .ةلار ون يراةار
في إةداد ه ه الخطة اآلتي:
 البناء ةلر المشروةات والخطط التنموية والقطاةية السابقة والتي تا إةتمادهاا مان قبال الجهاات المختلفاة
المعنية بتنمية السواحل الم رية.
 مراةاة األبعاد البيتية واالجتماةية قبال إتخاا قارارات التنمياة وارسات مار حياو ون الساواحل ب اورة ةاماة
تعتبر من المناطت ات الحساسية البيتية العالية وتحتو ةلر مواتل طبيعية متحرلة وهشة.
 تحقيت التوازن بين مقومات وفر التنمية من ناحية ومتطلبات الليانات العمرانياة ال لمطلاة ةلار الواجهاات
الساحلية من ناحية آخرا.

 (5تحديااد وولويااات التنميااة الملانيااة ةللمسااتوا لاال نطاااق ساااحلي ماان خاامل تحديااد مشااروةات وباارامج
إست مارية وخدمية وةمرانية مختلفة يملن تنفي ها ةلر المدا القريط والمتوسط والبعيد داةمة لتحقيات
الرؤية المطروحة لتنمية النطاقات التنموية للسواحل الم رية.
 (6إحااداو تااوازن إقليماار بالنطاقااات الساااحلية بااين الو ا الحااالر بمشاااللا وق اااياه وبااين األفاااق الجدياادة
للتنمية.
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نطاق سواحل سيناء

3

البحر المتوسط
)ZONE (3

)ZONE (2

)ZONE (1

ZONE1

نطاق الساحل الشمالي
الغربي للبحر المتوسط
ZONE 2

نطاق الساحل الشمالي
األوسط للبحر المتوسط
ZONE3

نطاق الساحل الشمالي
الشرقي للبحر المتوسط
ZONE4

نطاق خليج العقبة
ZONE5

نطاق خليج السويس
ZONE6

نطاق ساحل البحر
األحمر

9

1-3

الموق واألهمية الملانية للنطاقات الساحلية بسيناء
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الموق واألهمية الملانية للنطاق األشمل لسواحل سيناء (المساحة والسلان)
ال
النطاق ييموي

ل
ا محافطات ضمن
النطاق

المساحة
(كم* )2

%

عدد السكان
(تسمة) **

%

ل
الساحل السمالي الغ بري ليحر المتوسط

الأسكيدرية  -مطروح

168863

%16.7

5417032

%6.0

ل
الساحل السمالي الأوسط ليحر المتوسط

ال
دمباط – كفر سيخ
ق
– الدهلية  -اليخترة

17741.18

ل
ح
الساحل السمالي الش قري ليحر المتوسط و ليخ
العقية والسوتس
ساحل اليحر الأحمر
ال ج
احمالي مهورية

%1.8

16814264

%18.5

شمال سنباء –
حتوت سنباء -
بورسعيد

61608.96

%6.1

1304705

%1.4

السوتس – اليحر
الأحمر

128101.34

%12.7

1000839

%1.1

%100 1010407.87

%100 91023393

الم در )*( :و ا محاف ات الجمهورية بالمعلومات – مرلز دة وإتخا القرار بمجلس الوزراء – .2017
(**) البيانات األولية للجهاز المرلزا للتعبتة العامة وارح اء .2016/7/1

ل
ا جم
ال
الأهمية نسنية لمساحة النطاق من احمالي هورية
6.1
%
93.9
%

النطاق التنموا
لسواحل سيناء

ل
ا جم
ال
الأهمية نسنية لسكان النطاق من احمالي هورية
1.4
%
98.6
%

الم در :قاةدة بيانات ن

المعلومات الجغرافية الخا ة بالمشروع  -الهيتة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

 يضم النطاق الأشمل لسواحل سنباء المدن الأيية
ال
ي
و ضم (بورسعيد – بورسعيد الخديدة – يتر العيد – الغ ترس – سيخ رويد – ر قخ )

• الساحل السمالي الش قري
لح
ال
• الساحل الش قري ليخ السوتس ويضم (السوتس -عتون موشي – راس سدر – ابو رييمة – راس ابو ردتس – الطور – شرم سيخ )
ح
ال
• الساحل الغ بري ليخ العقية ويضم (طابا – بويتع – دهب  -يتق – شرم سيخ )

ل
ال
ا جم
 ييمتر النطاق ينتوع ينباية طيتعية مايين الساحلية والصحراوية ،وتسكية حالبا طتقا لتعداد عام  2016حوالي  1.3ملتون تسمة  ،تمبل %1.4من حملة سكان هورية.
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تشخي

الو

الراهن لإلطار األشمل للنطاقات الساحلية
بسيناء

12

تشخي

الو

الراهن للنطاق الساحلي (ارطار الملاني والهيلل اردار )

•1

الساحل الشمالي الشرقي بطول
حوالي  250كم بداية من مدينة
رفح شرقا الى نهاية حدود
محافظة بورسعيد غربا.

•2

لخليج
الشرقي
الساحل
السويس بطول حوالي 305
كم بداية من مدينة السويس
شماال الى مدينة شرم الشيخ
جنوبا.

رفح

بورسعيد

الشيخ زويد
العريش

1
بتر العبد

السويس
ةيون موسر
راس سدر

طابا

3

•

الساحل الغربي خليج العقبة
بطول حوالي  215كم بداية من
مدينة طابا شماال الى مدينة
شرم الشيخ جنوبا.

ابوزنيمة

2

نويب
ابورديس

3
دهط
الطور
نبت
شر الشيخ

الم در  :اةداد االستشار
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تشخي

الو

الراهن للنطاق الساحلي (السمات الطبيعية والبيتية)

الطبيعة الطبوغرافية

تتم ل األرا ي المنبسطة بالساحل الشمالي الشرقي بينما تتنوع الطبوغرافية
بالساحل الشمالي الشرقي لخليج السويس
الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014

المخاطر البيتية

تترلز الم ادر البيتية بالساحل الغربي لخليج العقبة

14

تشخي

الو

الراهن للنطاق الساحلي (المزايا التنافسية)

الساحل الشمالي الشرقي
1

2
3

•

مدينة بورسعيد

-

نقطة التقاء شواطئ مو قارات (وسيا ووفريقيا وووروبا ) .

-

نقطة محورية اللتقاء التجارة العالمية بين الشرق والغرط.

•
-

طريت التجارة والمرور بين الشرق والغرط

-

3

1

الشيخ زويد
العريش
بتر العبد

مدينة رفح
المدخل الرتيسي الشرقي وخط الدفاع األول ةن م ر

•

رفح

2

بورسعيد

مدينة العريش
تتميز بوجود الرمال البي اء
ووحد المدن المتميزة في إنتاج الزيتون

4
ةيون موسر

الساحل الشرقي لخليج السويس
4

•
-

السويس
تق بأه المجار الممحية في العال ( قناة السويس)

الساحل الغربي خليج العقبة
5

•
-

5

راس سدر

طابا

ابوزنيمة
نويب

طابا

ابورديس

إملانات الموق المطلة ةلر وربعة دول (م ر – السعودية –
األردن – إسراتيل ) .

دهط

 -تق بالمنطقة الفا لة بين م ر وإسراتيل.

6

•

السويس

شر الشيخ
العالمية

-

وحد مرالز الغو

-

موقعها الرابط بين قارتي وسيا ووفريقيا ةلر روس م لو شبا
جزيرة سيناء ةند روس البحر األحمر .

الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014

الطور
نبت

6

شر الشيخ
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تشخي

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

الو

ا جام التجمعات العمرانية

مدينة بئر العبد
 18966نسمة

مدينة الشيخ زويد
 24196نسمة
مدينة رفح
 41513نسمة

مدينة العريش
187435نسم
ة

قرية المفيتات

قرية الجميزة

رمانة
 38047نسمة
الحم ة

قرية السادات

قاطية

قرية النجاح
قرية الهمالعة

قرية
الشوحط

مدينة بورسعيد
 591755نسمة

قرية الخربة
ق رويت
قرية وحمد
لتوبة

قرية البرو

مدينة السويس
713516نسمة

المحم
قرية
القوي ماء

قرية رباء

مدينة رأس سدر
 3673نسمة

مدينة طابا
 3504فرد

منطقة عيون موسى
110660نسمة

مدينة أبو زنيمة
 4350نسمة

مدينة نويبع
 2638فرد
سانت
لاترين

مدينة دهب
 2694فرد

مدينة أبو رديس
 7187نسمة

مدينة الطور
محمية نبق

23264نسمة

مدينة شرم الشيخ
 43115نسمة

الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخي

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

الو

األن طة الرائدة والدور ال ظيةي للتجمعات العمرانية
التجمع العمراني  /الريان

سا ل خليج
الل يس

سا ل خليج
العششة

نع

الن اط/األن طة الرائدة

(ميناً/مطار/
سكة ديد).../

الي

ملتششلي

الي

ملتششلي

الل يس

مدينة

713516

صناوي

صناوي

واصمة
الموافظة

واصمة الموافظة

3م ان /خط سكة
ديد

وي ن م سط

منطشة

11066

سيا ي

سيا ي

منطشة

منطشة

-

رأس سدر

مدينة

3673

سيا ي

سيا ي

واصمة مرنز

واصمة مرنز

-

أب زنيمة
أب ر ئس

مدينة
مدينة

4350
7187

سيا ي
صناوي/سيا ي

سيا ي
صناوي/سيا ي

مدينة
مدينة

مطار

ا ر سيناً

مدينة

23264

سيا ي

سيا ي

واصمة الموافظة

ميناً/مطار

اإلسماويلية

مدينة

376213

مدينة
مدينة
واصمة
الموافظة
خارج نطاق الدراسة

الط ر/رأس دمحم

جديد

23272

-

زراوي

منطشة

منطشة

ترم ال يخ
رأس دمحم
نشق
ال
ن يشع
ااحا

ترم ال يخ الجديدة

مدينة
مومية
مومية
مدينة
مدينة
مدينة

43115

جديد

سيا ي
سيا ي
سيا ي
سيا ي
سيا ي/تجاري
سيا ي

سيا ي
سيا ي
سيا ي
سيا ي
سيا ي/تجاري
سيا ي

مدينة
مومية
مومية
مدينة
مدينة
مدينة

مدينة
مومية
مومية
مدينة
مدينة
مدينة

مطار/ميناً
ميناً
مطار/ميناً

مدينة
مدينة

41513
24196

زراوة
زراوي /سيا ي

العريش

مدينة

187435

تجاري/سيا ي

زراوة
زراوي /سيا ي

مدينة
مدينة

مدينة
مدينة

ميناً
مطار

رفح
ال يخ زويد

اللا ل ال مالي
ال رقي

التجمع/الريان

ود اللكان
ي لي 2016

الدور ال ظيةي

نشاط االت ات

8

-

2694
2638
3504
-

-

سيا ي

مدينة

مدينة

-

تجاري/سيا ي/صناوي

مدينة

مدينة

مطار/ميناً

الزرانيق

مومية

103

سيا ي

سيا ي

مومية

مومية

-

بئر العشد

مدينة

18966

زراوي

زراوي

واصمة مرنز

واصمة مرنز

-

رمانة
ب ر فؤا

قلم
مدينة

38047
88139

زراوي
سيا ي

زراوي
سيا ي

ب ر سعيد

مدينة

591755

تجاري/صناوي

تجاري/صناوي

قرية
مدينة
واصمة
الموافظة

قرية
مدينة
واصمة
الموافظة

حويرة المنزلة

حويرة

-

استزراع سمكي

استزراع سمكي

حويرة

حويرة

حويرة الشر ويل

حويرة

-

استزراع سمكي

استزراع سمكي

حويرة

حويرة

ترق ب رسعيد

جديد

-

-

سيا ي

مدينة

مدينة

الم در  :اةداد االستشارا

أخر
(م ظات)

ميناً
مطار2/ميناً /سكة
ديد

-
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الو

تشخي

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

تشييم ال ضع الرااش للنطاقات اللا لية حليناً
التجم العمراني/الليان
رفح

الشيخ زويد

العريش

الزرانيت
بتر العبد
الساحل
الشمالي
الشرقي

-

اتساق الموارد والدور الو يفر
النشاط الرتيسر
المورد الرتيسر
ورا ر زراةية
 الزراةةمنف برا
 ةبور وفردوب ات
شاطئ ساحلر
ورا ر زراةية
 الزراةةتمل و رية

 شاطئ ساحلر و حراء ورا ر زراةية -روة سملية

-

 ورا ر زراةية -شواطئ سياحية

-

 -محمية طبيعية

بور فؤاد

-

بور سعيد

 ميناء تجارا منطقة حرة -شواطئ سياحية

رمانة

بحيرة المنزلة
بحيرة البردويل

شرق بورسعيد

ورا ر زراةية.
وممح وبترول
شواطئ سياحية
شواطئ سياحية

 بحيرة ماتية-

روة سملية
شواطئ سياحية
وممح
ميناء

الم در  :اةداد االستشارا

السياحة
الزراةة
ال يد
تجارة
زيارات
سياحية
الزراةة

 زراةة سياحة-

ونشطة موانئ
تجارة
سياحة
ت ني

-

روة سملية

-

يد

 -جديد

استغمل المورد
√
√

×
√

تلامل/تنافسية األدوار الو يفية
التلامل
التخ
√
 زراةات البرتقال√
 -نقل وتجارة

 -زراةات الخوخ واللوز

√

 شاطتية. نخيل وزيتون وموالحيد وسماا
-

√
√

التنافس

 ت ني زراةر وت دير منطقة تجارة وخدمات. تنمية سياحية ت ني زراةر وت دير -سياحة و رية

×
√
√
√
√
√

 -للطيور المهاجرة

√

√

×

 زراةات التين والزيتونوالنخيل

√

√

 -الزيتون

√

√

 -شاطتية

√
√
√

-

√

 -استزراع سملية

√

نقل ب ات ورلاط
تجارة ب ات
شاطتية
ناةات تحويلية

 -األسماا

ممح ات

-

تنوي سياحر
ت ني زراةر وت دير
تنمية نشاط ال يد
توسعة الميناء
تنمية سياحية

 ت ني زراةر وت دير -تنمية سياحية

√

-

ت ني زراةر وت دير
ومشروةات استلشاا
تنمية سياحية
تنمية وتنوي سياحي

√
√
√
√

-

تطوير ونشطة الميناء واللوجيستيات
ربط التجارة والت ني والت دير
تنمية سياحية
توسي نطاق ال ناةة

√

 -تطهير وتنمية ال روة السملية

√

ت ني وت دير األسماا
تنمية سياحية
استغمل األممح
تنمية قاةدة اقت ادية لألنشطة
اللوجيستية وخدمات سياحية

√

-
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الو

تشخي

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

تشييم ال ضع الرااش للنطاقات اللا لية حليناً

اتساق الموارد والدور الو يفر
النشاط الرتيسر
المورد الرتيسر

التجم العمراني/الليان
السويس
ةيون موسر
روس سدر
وبو زنيمة
ساحل خليج
السويس

وبو رديس

 م ان وموانئ ومطار-

شاطئ ساحلر
شاطئ ساحلر
آبار بترولية بحرية
شاطئ ساحلر
آ ار وةيون و حراء

-

بترول وغاز
شاطئ ساحلر وسمسل جبال

 شاطئ ساحلر جبال وحمامات وواداطور سيناء
 ميناء تجارا ومطار شاطئ ساحلرالطور/روس دمحم
 ورا ر زراةيةشر الشيخ
روس دمحم

نبت
ساحل خليج
العقبة

دهط
نويب

طابا

 -شاطئ ساحلر وشعاط مرجانية

-

محمية طبيعية
شعاط مرجانية ووحياء ماتية نادرة
محمية طبيعية
شعاط مرجانية ووحياء ماتية نادرة
وبيتة حراوية جبلية

 -شاطئ ساحلر وشعاط مرجانية

-

-

ناةة وتجارة

 سياحة سياحة -تعدين

 -استخراج بترولر

الم در  :اةداد االستشارا

√
√
√
√

-

√

 إنتاج بترولر-

 -السياحة

√

 -خدمات المواني

√

 شاطتية -خدمات وتجارة

√

√
√
√

 مدينة جديدة -السياحة

√

 -زيارات سياحية

√

 -زياراتسياحية

√

 -السياحة

√

 تجارة -سياحة

√
√

ميناء تجارا ومطار
شاطئ ساحلر
شاطئ ساحلر وخلجان وشعاط مرجانية
محمية طابا
 سياحةمطار وميناء

شر الشيخ الجديدة

استغمل المورد

-

تلامل/تنافسية األدوار الو يفية
التنافس
التلامل
التخ
ناةات قيلة؛
√
وت دير واستيراد
√
شاطتية
√
شاطتية
√
تعدين

 -مدينة جديدة

√

 غطس وريا اتماتية
 غطس وبيتية غطس وبيتيةوسفارا

 غطس وريا اتماتية
 تجارة ب ات شاطتية شاطتية وغطسوبيتية

ممح ات
-

ناةات ت ديرية.
الربط م العا مة اردارية
تنمية وتنوي سياحر
تنمية وتنوي سياحر
ناةات تعدينية
سياحة ترفيهية
سياحة ةمجية
ناةات بترولية
ريا ات جبلية
تنوي سياحر
خدمات لوجيستية
تنوي سياحر
إنتاج زراةر متخ

√

 -تنمية سياحية

√

 -تنمية سياحية

√

 -تنمية سياحية

 -تنمية سياحية

√

√
√

 خدمات لوجيستية وتجارية تنوي سياحر -تنمية سياحية.

√
 تنمية قاةدة اقت ادية خدمية؛سياحية؛ و ناةات بيتية.
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الو

تشخي

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

الت جهات التنم ية للنطاقات اللا لية
التجم العمراني /
الليان

رفح
الشيخ
زويد

العريش

التوجهات التنموية لنطاقات الساحل الشمالر الشرقر
-

تنمية سياحية لشاطئ الشيخ زويد؛ تصنيع زراعى لمنتجات الموالح واللوز وتصديرها؛ تنمية سياحة التالل األثرية.

-

تنويع النشاط السياحى (سياحة سفارى؛ بيئية؛ بدوية؛)..؛ تصنيع وتعبئة وتغليف منتجات التمور والزيتون وتصديرها؛
إنشاء ميناء صيد جديد غرب العريش؛ وإنشاء مزارع سمكية؛ توسعة ميناء العريش البحرى؛ وإقبامة مركز تجارى
خدمى جنوب شاطئ العريش.
تنمية مراكز لسياحة مشاهدة الطيور ورحالت هجرتها؛ وتوفير مناطق للمشاهدة؛ وخدمات اإلعاشة.

الزرانيت -
-

بتر العبد

-

الساحل
الشمالي
الشرقي بور فؤاد -
بور -
سعيد
بحيرة -
المنزلة
رمانة

بحيرة
البردويل

شرق
بورسعيد

تصنيع وتعبئة وتغليف البرتقال والموالح وتصديرها؛ إقامة منطقة تجارة وخدمات.

مشروع تنمية سياحية لشاطئ الرواق؛ تصنيع وتعبئة وتغليف منتجات التين والتمور والزيتون وتصديرها.
تصنيع وتعبئة وتغليف منتجات الزيتون وتصديرها؛ مشروعات الستكشاف وإنتاج األمالح والبترول؛ تنمية سياحية لقطاع
بالوظة/رمانة السياحى.
تنمية سياحية للشاطئ من خالل قرى ومنتجعات سياحية؛ تنويع سياح من خالل تنمية سياحة التسوق والمزارات.
تطوير أنشطة الميناء واللوجيستيات؛ وربط أنشطة التجارة فى المنطقة الحرة بالتصنيع والتصدير؛ تنمية سياحية لشاطئ
المدينة على البحر المتوسط؛ توسيع نطاق المساحات المخصصة لألنشطة الصناعية.
أعمال تطهير لبحيرة المنزلة؛ وإزالة التعديات؛ تنمية أنشطة االستزراع السمكى؛ ربط الثروة السمكية بعمليات االستغالل
والتصنيع.

-

تنمية أنشطة صيد األسماك وتصنيعها وتصديرها؛ مشروع تنمية سياحية متكاملة على بحيرة البردويل؛ إقامة مشروع
كربونات الصوديوم بجوار بحيرة البردويل.

-

إقامة ميناء شرق بورسعيد (شرق التفريعة)؛ تنمية قاعدة اقتصادية لألنشطة اللوجيستية تفريغ الحاويات والتخزين...؛
منطقة صناعيات تحويلية؛ خدمات متنوعة وسياحية.

الم در  :اةداد االستشارا
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تشخي

الو

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

الت جهات التنم ية للنطاقات اللا لية/الملا ات غير الملتغلة /الظهير
التجم العمراني /
الليان

السويس
ةيون
موسر
روس
سدر
ساحل
خليج وبو زنيمة
وبو
السويس
رديس
طور
سيناء
الطور/

التوجهات التنموية لنطاقات ساحل خليجي السويس والعقبة
-

توسي نطاق األرا ر ال ناةية المرفقة؛ تنمية ال ناةات ال قيلة (حديد و لط ووسمنت وحراريات...؛ و ناةات غ اتية)...؛ ونشطة
لوجيستية لخدمة نشاط الموانئ؛ مشروةات للربط م العا مة اردارية الجديدة...
تنمية مرالز سياحية؛ وتنوي النشاط سياحر لخدمة السياحة الدولية بار افة إلر السياحة المحلية الحالية (سياحة سفارا؛ ريا ات
ماتية و حراوية؛ مرالز تجارية وتسوق...

-

تنمية مرالز سياحية؛ تنوي النشاط سياحر لخدمة السياحة الدولية والمحلية (تنمية مرالز الغطس؛ وسياحة السفارا؛ والريا ات
ال حراوية؛)..؛ ومرالز تجارة وتسوق؛ مدينة ترفيهية؛ مدينة لأللعاط الماتية؛..؛ وونشطة مؤتمرات؛...

-

إنشاء منطقة لل ناةات التعدينية؛ منتجعات للسياحة الترفيهية؛ والسياحة العمجية.

-

-

تنمية سياحية فر جانط من الشاطئ وإنشاء لورنيش؛ منتج سلنر سياحر لخدمة قطاع البترول.

-

تنمية السياحة الدولية والمحلية (السياحة الدينية؛ والسياحة العمجية؛ والريا ات ال حراوية؛)..؛ إقامة منطقة للخدمات اللوجيستية فر
ال هير.

-

تنمية قاةدة اقت ادية للمدينة تعتمد ةلر ونشطة زراةية متخ
ماتية؛ سياحة الغو ؛.)..

ناةات غ اتية؛ وونشطة سياحية (سياحة شاطيتة وولعاط

-

تنمية مرالز إ افية لسياحة الغطس والريا ات الماتية؛ وتنمية سياحة رجال األةمال والمؤتمرات؛ وسياحة اليخوت؛ وإقامة مدينة
ترفيهية ةالمية؛ ومدينة ريا ية ووليمبية.

روس دمحم

شر
الشيخ
ساحل
خليج
العقبة

روس دمحم -
نبت

دهط
نويب
طابا

-

ة؛ ومنطقة

تنمية مرالز لسياحة الغطس والسياحة البيتية؛ وتوفير مخيمات لإلقامة السياحية؛ وخدمات ارةاشة.
تنمية مرالز لسياحة الغطس والسياحة البيتية؛ وسياحة السفارا والسياحة الجبلية؛ وتوفير مخيمات لإلقامة السياحية؛ وخدمات ارةاشة.
تنمية مرالز إ افية لسياحة الغطس والريا ات الماتية؛ وربطها بمواق السياحة البيتية والسفارا والدينية.
تنمية ونشطة الميناء للحرلة التجارية م دول الجوار؛ وإقامة منطقة للخدمات الوجيستية؛ وتنمية ونشطة السياحة البيتية والطبيعية؛
مجم ل ناةات الرخا والجرانيت ومواد البناء.
تنمية مرالز إ افية لسياحة الغطس والريا ات الماتية؛ وللسياحة البيتية والسفارا؛ ومرالز سياحة ةمجية واستجما وترفيا.

شر الشيخ -
الجديدة
الم در  :اةداد االستشارا

تنمية قاةدة اقت ادية للمدينة الجديدة تقو ةلر توفير األنشطة الخدمية؛ وسياحية؛ و ناةات بيتية.
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تشخي

الو

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

الم ار واللروات التعدينية  -ومنااق التنمية ال ناوية

شمال سيناء (مليون /3سنا)
120
األملانات اللليا
92
لميات السحط
28
األملانات المتاحا
وسط سيناء (مليون /3سنا)
115
األملانات اللليا
10
لميات السحط
105
األملانات المتاحا
جنوط سيناء (مليون /3سنا)
55
األملانات اللليا
8
لميات السحط
47
األملانات المتاحا

االست مح الزراةي ...مشروةات التوس الزراةي بسيناء وم ادر المياه والر المتاحة
الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014

22

تشخي

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

الو

الم ار واللروات التعدينية  -ومنااق التنمية ال ناوية

المقومات والموارد (ال ناةية والتعدينية) ومناطت التنمية ال ناةية
الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخي

الو

الراهن للنطاق الساحلي (السمات العمرانية للنست العمران الحالي)

الم ار الليا ية  -منااق التنمية الليا ية

تتمت النطاقات الساحلية بسيناء بتنوع البيتات الطبيعية مابين الساحلية وال حراوية
الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخي

الو

تشكة النشل والورنة

الراهن للنطاق الساحلي (سمات البنية األساسية)

إنشاء مجموةة من اللبار
واالنفاق سيؤد الر زيادة
االت الية بين فتي االقلي
مما يؤدا الر زيادة مساحة
داترة التأ ير رقلي قناة.

شبلة النقل والحرلة...

تعمل محاور النقل والحرلة ارقليمية ةلر ربط التنمية بالواجهات الساحلية بشبا جزيرة سيناء بالتنمية المستهدفة القومية بما
ي في التلاملية في التنمية

الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014

25

تشخي

الو

تشكة التغذئة حالمياط

الراهن للنطاق الساحلي (سمات البنية األساسية)

مياه

موطات مياط مرتوه
موطات تولية مياط الشور

شبلات مياه الشرط
شبلات اللهرباء

آحار ارت ازيه

تتنوع م ادر المياه بارقلي  :نهر النيل – مياه البحر – المياه الجوفية
الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخي

الو

الراهن للنطاق الساحلي (ق ايا وتحديات التنمية المستقبلية)

1

4

3

2

5

المياة

صالحية األراضي

الطاقة

التنمية البشرية

النقل

• محدودية الموارد الماتية
المتجددة االمر ال يؤد الر
تباطؤ معدالت التنمية

• ندرة االرا ي ال الحة للتنمية

• استغمل الموارد المتاحة للطاقة
الجديدة والمتجددة في توفير
الطاقة

• ليفية اةداد السلان ردارة
التنمية المتوقعة

• انشاء محاور وخطوط نقل
جديدة للربط بين الخليج والبحر

– المعدالت الحيوية لسكان سيناء ال
تفي بمتطلبات ادارة التنمية
المتوقعة .
– كيفية توفير عوامل الجذب للسكان
من خارج سيناء لتدبير الطاقة
البشرية القادرة على التنمية .
– صعوبة التأثير في المتغير
الديموغرافي الرتباطه بالثقافة
السيناوية والعادات السلوكية
المتوارثة ،والتي يتعذر تغييرها
في المدى القصير .
– البنود الخاصة بتطبيق اتفاقية
السالم التي تجعل من التنمية في
اطارها غير جاذبة لالستثمارات
وتحد من استغالل امكانيات
الموقع .

– اإلسراع من االنتهاء من الكباري
واألنفاق لزيادة االتصالية بين
ضفتي إقليم قناة السويس مما
يؤدى إلى ارتفاع معدالت التنمية
بصحراء سيناء .
– االستفادة من الخطط القائمة لشبكة
السكك الحديدية بسيناء والعمل
علي اعداد دراسة لمد خطة سكة
حديد موازيا للمحور يربط بين
طابا – الشيخ زويد .
– تأكيد االتصال بين خليج العقبة
والبحر المتوسط من خالل تطوير
منظومة النقل ( سكة حديد ,
وسائل نقل عام ).......,

– التوسع في االعمال الصناعية
للسدود والبحيرات الصناعية
وجسور الخزانات االرضية
الرتفاع حصاد االمطار .
– استغالل الموارد المائية الكامنة
في المخزون الجوفي للتربة
والصخور بشبة جزيرة سيناء .
– استخدام التقنيات الحديثة في
التعامل مع ابار المياه الجوفية
المتجددة للحفاظ عليها من
النضوب .
– الموائمة بين تكاليف نقل مياه
النيل وبين تحلية مياه البحر

– تعرض العديد من المناطق
لمخاطر السيول على امتداد
الطريق شماال وجنوبا .
– اكثر من  % 50من اراضي شبة
جزيرة سيناء يصعب تنميتها
– الممرات تمثل اهم مناطق
االتصال بين االراضي ذات
الصالحية للتنمية في سيناء .

– كفاءة استخدام الطاقة ومواردها
المتجددة تلعب دورا بالغ االهمية
في مواجهة التحدي االكبر للتنمية
.
– الطاقة الشمسية في صحارى مصر
تعادل مليون برميل نفط لكل كيلو
متر مربع سنويا .
– امكانية استغالل المياه المالحة
لزراعة النباتات الزيتية إلنتاج
الوقود الحيوي .
المتاحة
االمكانيات
– تطويع
الستخدام عناصر الطاقة التقليدية
وحسن ادارتها .
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3-3

التوجهات الحالية والمستقبلية للمخططات القومية وارقليمية
والمحلية لتنمية للنطاقات الساحلية بسيناء

28

التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات القومية

ل
استراييخية الييمية ا مسيدامة

م
خطط سبكة الطرق القومية .

مصر 2030

ل
الم
ي
خطط الأسترا يجي القومي لييمية العمرايية 2052
ال
المشروعات علي مستوي القومي .

ل
استراييخبات الييمية السباحية والصباعية لسواحل المص يرة.

29

توجهات التنمية للمخططات القومية (المخطط ارستراتيجي القومي للتنمية العمرانية )2052
ت زيع االن طة

التجمعات العمرانية

مرالز تنمية إقليمية 2050
مرالز Gate 2050
مرالز بيتية متطورة
مرالز تنمية سياحية

مرالز تنمية ريفية
مدن ووقطاط ناةية
مدن مليونية مقترحة

الزراةة
الزراةة القاتمة
إست مح مقترحة وزراةة بالمياه المالحة
مراةي مقترحة
مزارع سمكية

ال ناةة
ناةة مقترحة

ناةة معتمدة
ورا ي لألنشطة التعدينية
مواق مزارع الرياح ألنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة

السياحة
ورا ي لألنشطة السياحية
ورا ي سياحة السفار
مسار مقترح لسياحة السفار
محميات طبيعية در قرارات بتحديدها
محميات طبيعية تحت الدراسة

إملانية الو ول

محاور دولية وإقليمية
محاور رتيسية

المواور العرضية المشتر ة

المواور الط لية الم ار تش يتها

مو ر ا لط مشترع

اقترح المخطط االستراتيجي مرالز بيتية متطورة ومرالز سياحية بالساحل الشمالي الشرقي بسيناء لما اقترح مرالز سياحية بالساحل الغربي لخليج العقبة
واستهدا المخطط تخ ي ورا ي لألنشطة السياحية واالست مح الزراةي بالساحل الشرقي لخليج السويس
الم در  :المخطط االستراتيجي القومي لم ر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية (المخطط ارستراتيجي القومي للتنمية العمرانية )2052
نطاقات التنمية المشتر ة حالمخطط

الساحل الشمالر
الغربر

محور
قناة
السويس

سلان
فر

وسط سيناء

34

8
2.8

منخفض
11.9
القطارة

16
5.6

ةمل

مليون

إمتداد شر
الشيخ وقطاع
لطور/
روس دمحم

سهل
المنيا
الغربر

البحرية

الفرافرة

منطقة
وسيوط /
سوهاج /
الخارجة

مرلز
إقت ادا لوجستر
جنوط م ر
الم لو ال هبر

6
2.1

الـــداخلة

الخارجة

3
1.05
منطقة
حميط  /شمتين  /روس
حدربة

7
2.45
بحيرة السد العالر
وجنوط م ر

5
1.75

توشلر وشرق العوينات

1
0.35

النطاق الشرقي لساحل خليج السويس واحد من النطاقات المستهدفة لملرء الفراغ السلاني بشبة جزيرة سيناء
الم در  :المخطط االستراتيجي القومي لم ر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية (المخطط ارستراتيجي القومي للتنمية العمرانية )2052
تعظيم المك ن االقت ا ي إلستراتيجية التنمية

الزراةــة

ال ناةــة

• إةطاء األولوية لمحاولاة تحقيات
االلتفااااااء الااااا اتي واالساااااتخدا
األم ل لألرا ي

• نمو ال اناةة بقادرة تنافساية
ةالياااااة مااااا الترلياااااز ةلااااار
ال ناةات الت ديرية

– تطوير قطاع زراةي منافس
– االستغمل األم ال للماوارد الماتياة
التقليديااة فااار است ااامح ارا ااار
زراةية جديدة
– االةتماااد ةلاار تحليااة مياااه البحاار
والمياااااه الماسااااوس فاااار ا ااااافة
ورا ي زراةية جديدة

– تطااااااوير المجمعااااااات ال ااااااناةية
المتلاملااااة ورفاااا جااااودة المنااااتج
الم را .
– إنتاج سال تنافساية ةلار مساتوا
العال

السياحــة

• زيادة ةدد الساتحين الر  53ملياون
ساتح
– مناطت جديدة للسياحة العالمية بالساحل
الشااامالر والبحاااار االحماااار ماااا ربطهااااا
بالسياحة ال قافية بالوادا
– تنمية قدرات العاملين بالمجال السياحر
– رفااا جاااودة المناااتج الساااياحر وتنوةاااا
وتنشاايط التسااويت لزيااادة متوسااط ماادة
إقامة الساتح
– تطويرالبنياااة التحتياااة خا اااة الماااوانر
وشبلة النقل

تستهدا االستراتيجية اقامة التجمعات العمرانية اةتمادا ةلر قطاةات الزراةة وال ناةة والسياحة  ،وت هر مقومات انشاء مدن تعتمد ةلر الزراةة بالساحل الشمالي الشرقي  ،لما
ت هر مقومات اقامة تجمعات تعتمد ةلر السياحة بالساحل الغربي لخليج العقبة ،وتجمعات ةمرانية تعتمد ةلر ال ناةة بالساحل الشرقي لخليج السويس
الم در  :المخطط االستراتيجي القومي لم ر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية (المخطط ارستراتيجي القومي للتنمية العمرانية )2052
م اجهة المخاار الطشيعية

منااق تتطلل ترليف
ومرانط وسكانط لدواوط
االمش الش مط

1
3
2

الودو ال رقية وسيناً
الودو الغربية
الودو الجن بية الغربية
الن بة
يل وت تيش وأب رما

حددت الدراسة مو مناطت بنطاق سيناء تتطلط تل يا ةمراني وسلاني لدواةي األمن القومي
الم در  :المخطط االستراتيجي القومي لم ر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية (المخطط ارستراتيجي القومي للتنمية العمرانية )2052
تعظيم م قع م ر الجغرافي قليميا و وليا

مدن بوابات Gate Ways
مناف برية

إلر الدول األوروبية

مطار دولر
ميناء دولر
ميناء محورا

إلر دول الخليج
وآسيا

محاور إت ال ةر ية

رفح
العوجة
طابا

بورسعيد دمياط

العلمين

السلو

إلر ليبيا ودول
السلو 2ساحل وفريقيا

السويس

محاور إت ال طولية
الغردقة

الجسر المقترح بين م ر والسعودية

سفاجا

إلر دول الخليج
وآسيا

مرسر ةل
برنيس

شمتين
إلر السودان
ودول وفريقيا

حلفا ارقين

وشلين

إلر السودان ودول وفريقيا
ودول حوض النيل

يربط الطريت الساحلي الدولي التنمية للساحل الشمالي الشرقي بالتنمية بالساحل الشمالي الغربي
الم در  :المخطط االستراتيجي القومي لم ر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية (إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية م ر )2030
قطاع الشيئة

 الرؤية االستراتيجية للشيئة ترترز ولط توشيق االاداف الرئيلية التالية:األاداف

التعريف

اال ارة الرتيدة والملتدامة ألص ت الم ار الطشيعة
لدوم االقت ا وزيا ة التنافلية وخلق فرص ومل
جديدة

ئختص اذا الهدف بترتيد استخدام الم ار الطشيعية
وإئجا بدائل غير تشليدئة لها لضمان استدامتها مع الترنيز
ولط الم ار المائية حما ئضمش توشيق األمش المائي

الود مش التل ث و اال ارة المتراملة للمخلةات

يتناوت اذا الهدف الود مش أ مات تل ث اله اً والتل ث
الناتج وش المخلةات غير المعالجة حما له آثار بيئية
وصوية خطيرة مع تعظيم االستةا ة مش الم ار الطشيعية
وش اريق استغ ت المخلةات ال لشة مع الترنيز ولط
المخلةات ال لشة الشلدئة

الوةاظ ولط ت ازن النظم االئك ل جية والتن ع
الشي ل جي واال ارة الرتيدة والملتدامة لها

يتضمش اذا الهدف مائة التن ع الشي ل جي المتميز في
م ر ورفع نةائة ارته وش اريق الموميات الطشيعية حما
ئضمش لهذا التن ع الشي ل جي االستمرارية واالستدامة

تنةيذ م ر اللتزاماتها الدولية و االقليمية تجاط
االتةاقيات الشيئية ووضع اآلليات ال زمة لذلك مع
ضمان ت افشها مع اللياسات المولية

يتضمش الهدف ضمان التزام م ر حاتةاقياتها الشيئية
الدولية واالقليمية ووضع اآلليات ال زمة لذلك مع ضمان
ت افشها مع اللياسات الشيئية

ور س ا ل سيناً

ملاامة ال اجهات اللا لية
حليناً في خلق منتج سيا ي
ر موششا
والمي منافس
لمشا ئ التنمية الملتدامة
و اوم ا لخطط تط ير وتوليش
الشيئة الطشيعية والموميات
(حاللا ل ال مالي الغربي لخليج
العششة) .

تستهدا التنمية بالواجهات الساحلية بسيناء تحقيت اهداا وداراه الموارد الطبيعية لدة التنافسية بشبة جزيرة سيناء
الم در  :استراتيجية التنمية الملتدامة لم ر 2030
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توجهات التنمية للمخططات القومية (إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية م ر )2030
قطاع العمران

 تتشل ر الرؤية االستراتيجية للتنمية العمرانية في توشيق ث ثة أاداف رئيلية واي نالتالي :األاداف

التعريف

زيا ة ملا ة المعم ر حما يتناسل مع ت افر
الم ار و جم ت زيع اللكان

يتناوت اذا الهدف توديد نطاق التنمية المكانية التي ئمكش لها
استيعاب الزيا ة اللكانية المت قعة في األو ام الشا مة ر ينشلم
اذا الهدف الط تشيش  :ال ق األوت ا توشيق الت ازن في
الت زيع اللكاني حالمنااق المعم رة الوالية والملتششلية ر
وال ق اللاني ا تعظيم و ائد التنمية حالمنااق الجديدة لضمان
قدرتها ولط جذب الزيا ة اللكانية وا ت ائها.

االرتشاً حملت

ج ة الشيئة العمرانية

تعظيم استغ ت الم قع االستراتيجي لم ر اقليميا
و وليا

ور س ا ل سيناً
•

ئختص اذا الهدف برفع ملت ج ة لويز المعم ر الوالي
والملتششلي حاالضافة الط العمل ولط معالجة قضائا العمران
المتةاقمة والملوة.

ئختص اذا الهدف حاللعي نو توشيق االستةا ة
المللط مش م قع م ر الجغرافي المتميز حالنلشة لشاقي
وت العالم وش اريق زيا ة ات ات م ر مع العالم
الخارجي و الت سع في الم رووات االستراتيجية
الجاذحة ل ستلمارات المولية واألجنشية

•

تدوم ال اجهات اللا لية
حليناً ت فير منظ مة
متراملة مش الخدمات
الل جيلتية ذات نةاًة واليه
حالم اني ال اقعة ولط
النطاقات اللا لية ( ميناً
العريش – ميناً ب رسعيد –
ميناً الل يس – ميناً
ن يشع ) اللا لي لملايرة
تط ر النظم العالمية للنشل .
خلق س ق سيا ط متن ع
بيش الليا ة ال اائية
وسيا ة اليخ ت والليا ة
الترفيهية جاذب لألن طة
االقت ا ئة المتراملة
والمت ائمة مع الن اط
الليا ط.

تتبلور الرؤية االستراتيجية للتنمية العمرانية لم ر في مجموةة من األهداا تتم ل في اقامة تجمعات ةمرانية سياحية جديدة ةلر سواحل
سيناء تؤد الر ج ط االست مارات وزيادة فر العمل
الم در  :استراتيجية التنمية الملتدامة لم ر 2030
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توجهات التنمية للمخططات القومية (مخطط شبلة الطرق القومية)

تم لت وه توجهات مخطط شبلة الطرق القومية
لتنمية نطاق ساحل البحر األحمر في:
-

طرق مقترح اقامتها ات وولوية وولر.
طرق مقترح تطويرها لأولوية وولر .
طرق مقترح تطويرها لأولوية انية .

الم در :مرلز تميز لتخطيط النقل – وزارة النقل – . 2015

تعمل الخطط المقترح تنفي ها بشبلة الطرق بسيناء ةلر ربط التنمية بين الحدود الساحلية لها ومناطت الوسط المستهدا تنميتها ةلر المستوا القومي
الم در  :مخطط شبلة الطرق القومية 2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية (مخطط شبلة الطرق القومية)

محاور الطرق ال ادر بشأنها القرار الجمهورا رق  233لسنة 2016
در القرار الجمهورا رق  233لسنة
 2016لتنمية االرا ر حول محاور الطرق
التر تقرر تخ ي ها ل الح وزارة الدفاع
والواقعة بعمت  2ل ةلر جانبيها.
م

يبان الط برق

1

ب
ق
ال
الط برق الدائري الأ ليمي من بقاطعة مع ط برق القاهرة /الأسكيدرية صحراوي حيي بقاطعة مع ط برق لييس مرورا يط برق الواحات ،القتوم ،الصعيد الغ بري،
ال
الصعيد الحر شرق اليبل ،العين شخية ،السوتس ،الأشماعبلية

2
3
4
5

ط برق راس التقب /بويتع (وادي ويتر)

6

ط برق الغ ترس /ر قح

7

ال
ط برق شرق بورسعيد /السط /عتون موشي /شرم سيخ

8

القطاع السمالي من محور  30بويتو (من دائري بورسعيد حيي بقاطع ط برق الصالخية)

 9محور الصتعة بوصلاية
ال
 10ط برق الواحات اليح يرة /فرافرة
 11ط برق ييي مرار /الواحات اليح يرة (التويطي)
 12ط برق استوط /الفرافرة
 13ط برق عين دالة /ستوة
 14ط برق ستوة /حعتوت
 15ط برق حتوت القتوم /وادي الربان /الواحات اليح يرة
17

18

 6العريش

8

3

السويس

5
طابا

العريش

1

راس سدر
4
نويب

9
21

روس النقط

ط برق ييي سوبف /الرعفراية
ط برق الأشماعبلية /العوحة(الط برق الأوسط)
ط برق طابا /راس التقب

16

رفح

بورسعيد

7

ابوزنيمة

15

2
18

الطور

14

11
10

19

شر الشيخ
12

13
16

17
20
قنا

ط برق الفرافرة /عين دالة
ط برق استوط /سوهاح /اليحر الأح رم
ال
وصلة ط برق سيخ فصل /ط برق راس عارت
وصلة ط برق الميبا /راس عارت

19
 20ط برق قبا /سقاحا

 21ط برق مطروح /ستوة

الم در :المخططات ارستراتيجية لتنمية األرا ر حول محاور التنمية – الهيــتة العامـة للتخطيط العمرانر – .2016

تتطابت نطاقات التنمية المقترحة بمحور رفح  /العريش – بورسعيد  /شر الشيخ بالمناطت الساحلية المقترح اةداد استراتيجية التنمية لها
الم در  :مخطط شبلة الطرق القومية 2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية (مشروةات الساحل الشمالي الشرقي)

المشـــــــروع

 8مليار جنيا

 200فدان

 100فدان

100فدان

مجم لل ناةات التعدينية بشمال سيناء

 10مليار جنيا

 600فدان

مجم ل ناةة الغزل والنسيج بالمنطقة ال ناةية شرق بورسعيد

 8مليار جنيا

 200فدان

مجم لل ناةات الميلانيلية واللهرباتية بالمنطقة ال ناةية شرق بور سعيد

 20مليار جنيا

 600فدان

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة المح ورة بين العريش  /الشيخ زويد

 20مليار جنيا

بطول واجهة  20ل

مجم

ناةي لبناء وا مح السفن لمنطقة ال ناةية شرق بورسعيد

المنطقة ال ناةية شرق التفريعا

التجارة واللوجستيات

السياحة

ال ناةة

االست مارات

المساحة

فر

العمل

اقامة مارينا اليخوت السياحية م الخدمات التجارية السياحية ميناء العريش البحرا

منطقة التجارة واللوجستي شرق بورسعيد

 5.مليار جنيا

 5االا فدان

نفت بور سعيد وسا قناة السويس

 6مليار جنيا

بطول  8.ل

تطوير ميناء العريش

زراةة

مشروع است مح  100ولا فدان بال هير الخلفر لسهل القاع
تنفي مشروةات تنمية بحيرة البردويل لم در لل روة السملية ةالية الجودة للت دير
است مح  400الا فدان بشمال سيناء ةبر ترةة االسماةيلية
الم در  :اةداد االستشارا

 6مليار جنيا

 400ولا فدان
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توجهات التنمية للمخططات القومية (مشروةات الساحل الشرقي لخليج السويس)

ال ناةة

المشـــــــروع

االست مارات

المساحة

مجم

ناةر للبتروليماويات شمال غرط خليج السويس

 22مليار جنيا

 600فدان

مجم

ناةر الميلانيلية واللهرباتية غرط خليج السويس

 20مليار جنيا

 600فدان

 10مليار جنيا

 600فدان

 300مليون جنيا

 300ولا 2

 600فر ة

 300مليون جنيا

 300ولا 2

 600فر ة

انشاء  3مرالز سياحية بقطاع الطور روس دمحم

 12مليار جنيا

طول واجها  30ل

المرلز السياحر بروس دهيمة

 300مليون جنيا

 300ولا 2

5350فر ة

المرلز السياحر شمال مطارمة

 300مليون جنيا

 300ولا 2

20.000فر ة

المرلز السياحر جنوط مطارمة

 3778غرفة

7556فر ة

المرلز السياحر براس ملعط

 2675غرفة

مجم لل ناةات التعدينية بأبورديس
مرلز السياحة العمجية بجبل فرةون

السياحة

مرلز شمال راس دمحم للغو

مشروع است مح  50الا فدان بوديان البروا

مرافت

زراةة

التجارة واللوجستيات

والسياحة البيتية

تطوير مطار شر الشيخ

 750مليون جنية

 50ولا فدان

 3مليار جنيا

 70فدان

فر

العمل

6782فر ة
 450فر ة

محطة رنتاج الرياح

إنشاء مطار راس سدر

 5مليار جنيا

 5االا فدان

المنطقة الحرة جنوط السويس

 5مليار جنيا

 5االا فدان

منطقة التجارة واللوجستيات شمال شرق السويس

الم در  :اةداد االستشارا

40

توجهات التنمية للمخططات القومية (مشروةات الساحل الغربر لخليج العقبة)

اللوجستيات

السياحة

المشـــــــروع

االست مارات

المساحة

إقامة قرا ومنتجعات سياحية دهط نويب

 600مليون جنيا

 60فدان

إقامة قرا ومنتجعات سياحية نويب  /طابا

 400مليون جنيا

 40فدان

إقامة قرا ومنتجعات سياحية جنوط محمية نبت

 600مليون جنيا

 50فدان

منطقة سياحة ةالمية ات طبيعة خا ة

إست مارات غير محدودة

 140ولا فدان

تطوير ميناء نويب لمنطقة حرة

 1.5مليار جنيا

 50فدان

الم در  :اةداد االستشارا

فر

العمل
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توجهات التنمية للمخططات القومية (استراتيجيات التنمية السياحية وال ناةية للسواحل الم رية)

تعمل اردارة الساحلية للساحل الشمالي ةلر اةداد خطة
متلاملة لتنمية الساحل الشمالي الم ر في شلل وحدات وفقا
لخ ات ها الطبيعية والمخاطر البيتية ول لا األنشطة
واالستخدامات بها .
استهدا القرار الجمهور لتحديد ورا ي التنمية السياحية استغمل ما يقرط من  % 70لمناطت مقترحة رقامة ونشطة ومشروةات سياحية ،
الم در :ورا ي التنمية السياحية في م ر طبقا للقرار الجمهور رق  445لسنة . 1992

42

توجهات التنمية للمخططات القومية (واليات االرا ي)

أثر والئات األراضي حمنااق ال اجهات اللا لية حليناً في استراتيجية التنمية المشتر ة لها

تتأ ر استراتيجية التنمية العمرانية المقترحة للمناطت الساحلية بالقرارات الجمهورية ال ادرة بشأن الواجهات الساحلية بسيناء
الم در  :مرلز استخدامات ارا ر الدولة
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات ارقليمية

ق
استراييخية الييمية العمرايية لأ ليم قباة السوتس

استراييخية ييمية محور طابا/الغ ترس
استراييخية ييمية محور طابا  /راس التقب
استراييخية ييمية محور ر قخ – الغ ترس

الم
ي
خطط الأسترا يجي لييمية سنباء

استراييخية ييمية محور بويتع  /راس التقب
ال
استراييخية ييمية محور بورسعيد – شرم سيخ
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية إقلي قناة السويس)
حيو تم ل الواجهة الساحلية الشرقية لخليج السويس المطلة ةلر السفن المارة لقناة
السويس التي تساه في االست مار القومي بنسبة  %11.3سنة  2010وتساه
بنسبة  %12في الناتج المحلر

ساهمت الواجهة الساحلية الغربية لخليج العقبة في تنشيط حرلة السياحة
العالمية بم ر
ارتف ةدد الليالي السياحية من نحو  96مليون ليلة ةا  2009إلر نحو
 111مليون ليلة سياحية ةا  ،2010وقد احط لا است مارات سياحية
خمة بالمناطت الساحلية بسيناء والبحر األحمر والساحل الشمالي .

ترتبط حرلة الممحة بالممرات الماتية الدولية ارتباطا و يقا بحرلة التجارة العالمية
وتتأ ر بالعوامل المؤ رة فيها لمعدالت النمو االقت اد  ،السلاني . ،االجتماةي
،ال قافي وال حي وبمختلا الدول
• تنقل القناة حوالر  % ٧من تجارة العال المنقولة بحرا وتتوزع ه ه النسبة .
• بلغ ةدد السفن المارة بقناة السويس ةا  ٢٠٠٩في لم االتجاهين ١٧٢٢٨
سفينة بمعدل  ٤٧سفينة يوميا بحمولة افية للسفن العابرة خمل ٢٠٠٩
حوالر  ٧٣٤,٥مليون طن  ,مما يشلل حج طلط ةلر خدمات و مح و يانة
وتموين السفن .
100%

100%

93%

89%

• بلغت نسبة الليالي السياحية المنق ية بطقلي قناة السويس ةا 2010
نحو  %33من اجمالي الليالي السياحية المنق ية بم ر .
• من المتوق وفقا الستراتيجية وزارة السياحة ون تبلغ نسبة الليالي
السياحية المنق ية بطقلي قناة السويس ةا  2020نحو ( %29
حوالي  72مليون ليلة سياحية) من اجمالي الليالي السياحية المنق ية
بم ر .
• تم ل الليالي السياحية بجنوط سيناء ةا  2010نحو  %94من
إجمالي الليالي السياحية المنق ية بارقلي  ,تحتل مدينة شر الشيخ
ةلر نسبة  % 61من ليالي محاف ة جنوط سيناء.
100%

22%
23%

23

100%

27%

55%
13%

13

11%

7%
حرلة التجارة باقر الممرات
والقنوات
العالمية

قناة
السويس

60%

باقر
االست مار
القومر االست مارات

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء.

قناة
السويس

االست مارات
القطاةية

زراةة

ناةة السياحة
والخدمات
توفير فر

العمل

زراةة

ناةة السياحة والخدمات

هناا ديناميلية ايجابية من العديد من القطاةات التنموية القادرة ةلر ج ط المزيد من االست مارات بالواجهة الساحلية لشبا جزيرة سيناء
الم در  :استراتيجية اقلي قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية إقلي قناة السويس)
ت تحديد ا نين من األ ول ال خمة لدا م ر

يملن اجت اط وربعة مجاالت

المنطت

المجاالت ال 20األةلر نموا ةلر مستوا العال
ةالية النمو ،لموالبة النمو السلاني

1

خ
روس مال بشر
• ~ 84مليون في  ،2010وتنمو ب ورة ابتة بمعدل %2
سنويا منه  19مليون نسمة بطقلي القناة
• قااوا ةاملااة ااخمة تبلااغ  26مليااون فااي  2010ومااان
المقدر ون تنمو بمعدل ~ %4سنويا منها  2.2مليون
•  ,,,يملاان اسااتخدامها فااي مجاااالت محااددة ماان خاامل تااوفير
التعلي

2

موق ممتاز
• مناخ جا ط ووفرة األ ول الطبيعية والتاريخية
• ةلاار الطرياات وسااط تاادفقات التجااارة ماان الشاارق للغاارط
والعلس

« تدة الواجهات الساحلية بشبا جزيرة
سيناء منافسة م ر في قطاع السياحة من
خمل الساحل الغربي لخليج العقبة وقطاةي
النقل واللوجستيات من خمل الواجهة
الساحلية الشرقية لخليج السويس «

ةالية النمو ،باالةتماد ةلر وفرة
الموارد

توليد ةالي للمخلفات ،لمستفادة من
إنتاج الطاقة الحيوية
بالفعل منافس
اةتمادا ةلر موق متميز ،ووفرة
األيد العاملة
منافسة قوية

اةتمادا ةلر موق متميز

خطوط األنابيط
الهندسة ،البناء
تلرير البترول
التعدين وإنتاج النفط الخا
معدات النفط والغاز
الطاقة
البناء واآلالت الزراةية
المعادن
منتجات األغ ية
اآلالت ال ناةية
معدات االت االت
النقل/اللوجستيات
التأمين
الخدمات المالية
ال يدلة
خدمات االت االت وتلنولوجيا المعلومات
المنتجات واألجهزة الطبية
األجهزة اللهرباتية واالللترونيات
الخدمات الغ اتية
سل غ اتية استهملية
السياحة

27%
27%
25%
24%
20%
16%
16%
16%
16%
13%
13%
13%
12%
12%
12%
11%
10%
9%
9%
9%
9%
30

20

10

0

نمو اريرادات (% )09 – 08
قيد التحقيت ومن
ال عط استغملها ول ر من لا

منماة بالفعل ومن ال عط
استغملها ول ر من لا

يملن استغملها باالةتماد ةلر األ ول

يتوافر بالواجهات الساحلية لشبا جزيرة سيناء االملانيات التي تعمل ةلر اجت اط م ة من المجاالت لألنشطة االل ر نموا في العال النقل /
اللوجستيات – الطاقة – السياحة
الم در  :استراتيجية اقلي قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية إقلي قناة السويس)
بالرغ من توافر األ ول ،هناا وداء
قبل وةداد السياح الوافدين

عيا من
وهداا طموحة لتشجي السياحة

م ر في مقابل الدول ال 10األةلر من حيو السياحة
الوافدة في 2009
فرنسا

74

الواليات المتحدة

55
52

اسبانيا

51

ال ين

26

ترليا

24

المانيا

24

ماليزيا

م ر

13
40

20

0

االستقرار السياسي و مان األمن
هيللة ادارية واقت ادية للمناطت والمدن السياحية
ات القدرة التنافسية العالمية
تنمية العروض للسياح
• في المناطت الحالية :رف الجودة وزيادة العروض
للسياح
• تنمية مناطت جديدة للتنمية السياحية
توسي البنية التحتية
• خا ة المطار لتجنط االختناق المحتمل
التسويت النشط
• ...من خمل الحممت واألحداو الدولية

الملسيا

22

مليون ساتح

الهدا هو زيادة ةدد الليالي السياحية من  96مليون
ليلة سياحية في  2009إلر  140مليون في 2030

الممللة المتحدة

28

80

 25مليون ساتح منها بطقلي قناة السويس

ايطاليا

43

60

 الهدا هو زيادة وةداد الساتحين الوافدين إلر
 52مليون ساتح في ( 2052سيناريو دف
وتطوير الخدمات)

متطلبات وساسية

“ التعزيز الرامل لألص ت الليا ية الملتخدمة
يتطلل تةعيل نظام ا ار اقت ا ي للمنااق ذات
الطشيعة الليا ية الخاصة “

الموق (مناطت بن اقت ادية جديدة):
• مواق ساحلية و حراوية...

المصدر  :وزارة السياحة

واالقتصادية الداعمة لالستثمار السياحي بالواجهات الساحلية
فحص القدرة االستيعابية للموارد الطبيعية والتاريخية ودراسة النظم االدارية
المصدر  :وزارة السياحة  ,هيئة التمية السياحية
ضمانا ً لالستدامة
الم در  :استراتيجية اقلي قناة السويس 2013
47

توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية إقلي قناة السويس)

نطاقات التنمية
ZONE A

ZONE B

مدا تحقيت الرلاتز
المجمعات ال ناةية والزراةية (استغمل الموارد
وال ورات الطبيعية المتنوةة وفقا ل وابط بيتية )
السياحة العالمية (رف لفاءة السياحة الدينية
والترفيهية والبيتية والعمجية )
محور قناة السويس مرلز لوجستر ةالمر
ةمل – تنمية القدرات البشرية

ZONE C

توفير فر

ZONE D

منطقة سياحة ةالمية ات ن ا اقت اد وادارا
و طبيعة خا ة
تع ي استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة
استغمل الموارد وال ورات الطبيعية المتنوةة وفقا
ل وابط بيتية
تع ي استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة

ZONE E

المجمعات ال ناةية والزراةية (استغمل الموارد
وال روات الطبيعية المتنوةة وفقا ل وابط بيتية )

انعلاس الرؤية ةلر تنمية إقلي قناة السويس
الم در  :استراتيجية اقلي قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية إقلي قناة السويس)
تطوير طريق القاهرة  /السويس –
االسماعيلية  -بورسعيد الى طرق حره

1

نفق االسماعيلية
المار بمحور السويس

2

نفق جنوب بورسعيد اسفل
قناة السويس

3

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

تطوير مطار شر الشيخ
مأخذ على ترعة االسماعيلية حتى
موقع محطة تنقية شرق القناة

اقامة قرا ومنتجعات سياحية 18
بدهط  /نويب

38 9
14 22
27

5
6

43

7
منطقة سياحية ةالمية ات طبيعة خا ة
منطقة التجارة واللوجستيا
شرق بورسعيد
المنطقة الحرة برفح
منطقة التجارة واللوجستيك
شرق االسماعيلية

المنطقة الحرة جنوب السويس

29

34

35

8

25
11

20
مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة
الصناعية بالمساعيد

21
ناةي للبتروليماويات بالمنطقة
مجم
ال ناةية شمال غرط خليج السويس

1

32
33 12

مجمع صناعي للصناعات الغذائية
بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد

22

ناةي لمنتجات االسماا 23

مجم
بالمنطقة ال ناةية بالسويس

13

21

40

مجمع صناعي لمنتجات االسماك
بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

1

23

24

25

مجمع صناعي الميكانيكية والكهربائية
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس

9

28

19

26
ناةي الميلانيلية واللهرباتية
مجم
بالمنطقة ال ناةية شرق بورسعيد

10

4

منطقة التجارة واللوجستيا 11
شمال شرق السويس
منطقة التجارة واللوجستيك
بالعاشر من رمضان

8 24
3
30
39 26
1 20 31
10
2
6
37

41

4

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بنويبع  /طابا

19

مجمع صناعي للصناعات التعدينية 27
ومواد
بمنطقة شمال سيناء

36

18

ناةي لل ناةات التعدينية 28
ومواد
مجم
بالمنطقة ال ناةية بابورديس

12

42

13

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد 29
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس

17

14
التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين
العريش  /الشيخ زويد

7

15

5

ناةي لبناء وا مح السفن30
مجم
المنطقة ال ناةية شرق بورسعيد

16

مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة31
الصناعية شرق بورسعيد

15
التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين
الطور  /راس دمحم
اقامة قرا ومنتجعات سياحية 16
بشر الشيخ

مجمع صناعي للصناعات الغذائية
بوسط سيناء

34

38
استثمار طريق العائلة المقدسة من خالل 36اقامة مدارس فندقية بالمنطقة المح ورة
مشروع قومي متكامل
بين العريش – الشيخ زويد

42
محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية  40مشروع است مح  50الا فدان ةلر
قدرة  2500ميجا وات
مياه السيول ط (وديان البروا ....

اقامة قرا ومنتجعات سياحية 17
جنوط محمية نبت

مجمع صناعي لمنتجات السخانات
الشمسية بوسط سيناء

35

انشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع 39

مشروع استصالح  1.659مليون فدان 43
بسهل وادى العريش

اقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادى 37
التكنولوجيا باإلسماعيلية

جامعات دولية بشرق بورسعيد

استصالح  400الف فدان بشمال سيناء41
عبر ترعة السالم

32
مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة
الصناعية بالشرقية
مجمع صناعي لصناعات االسمدة 33
بالمناطق
الصناعية بالشرقية

التوطين المبدتي للمشروةات ات األولوية بطقلي قناة السويس  ...تستأ ر محاور التنمية الساحلية المقترحة ةلر ما يقرط من  20مشروع و وولوية
المخطط االستراتيجي رقلي قناة السويس
الم در  :استراتيجية اقلي قناة السويس 2013

من

49

توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية إقلي قناة السويس)

• سلة غ اء لإلقلي
• م در للعمالة

• مرلز لوجيستر ةالمر

• مرلز لل ناةات التلنولوجية

• مرلز لل ناةات والتعدين

• مرلز تاةات محلية – سياحة محلية – زراةات
ةلر المستوا القومر

• السياحة العالمية (دينية  -شاطتية)
• البترول والتعدين

الشرقية
بورسعيد
األسماةيلية

السويس
شمال
سيناء
جنوط
سيناء

االدوار المقترحة لمحاف ات اقلي قناة السويس ترس رؤية التنمية لسواحل سيناء  ...الساحل الشمالي الشرقي ( سياحة محلية و ناةات
محلية ) الساحل الغربي لخليج العقبة ( سياحة ةالمية) الساحل الشرقي لخليج السويس ( سياحة محلية – التعدين – الطاقة الجديدة )
الم در  :استراتيجية اقلي قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (المخطط االستراتيجي لتنمية سيناء)

3

1
2650
960

1852
615

3500
1225

2

السكان
فر

العمل

بااللا نسمة

تتنوع التنمية المقترحة في سيناء ةلر توطين ونشطة سياحية وترفيهية ولوجستية و ناةية بالواجهات الساحلية لشمال سيناء وخليج السويس وخليج العقبة
الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (المخطط االستراتيجي لتنمية سيناء)
إملانية الو ول

التجمعات العمرانية
مرالز تنمية فرةية
مدن قاتمة
مرالز تنمية سياحية
مرالز تنمية ريفية رتيسية
مرالز تنمية ريفية فرةية
مرلز ت ني زراةر
قرا يادين
قرا وتجمعات غيرة

محاور رتيسية

150

محاور فرةية
شبلة السلا الحديدية

54.3

730
264.5

مطارات قاتمة
مطارات مقترحة
مهابط

150
السر والقوارير
54.3

موانر

مناطت إستراتيجية

م ن اسمنت
ق.

الحزا األمنر
حدود المناطت العسلرية (و ,ط,ج)

ال ناةة
محاجر

السياحة

سهل الطينة

بتر العبد
90.6
رابعة
 130جنوط
القنطرة شرق
46.4

100
37

م ن اسمنت ق.
مناطت

990
المزار
358.6

250

ناةية

ورا ي لألنشطة السياحية
محميات طبيعية قاتمة
محميات طبيعية تحت الدراسة
مناطت و ار
مقابر و رية

و

ط

150

ج

54.3

الزراةة
ترةة السم
مشروع 400الا فدان

السكان

ورا ر قابلة لإلست مح
ةلر مياه األمطار واألبار السيول

فر

العمل

بااللا نسمة

المخطط االستراتيجي لتنمية شمال سيناء
الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (المخطط االستراتيجي لتنمية سيناء)

52

500

17.3

166.2

250

50

83.1

16.6

50

50
200

16.6

16.6

66.5

250

83.1
300

152

99.7

49.9
السكان
فر

العمل

بااللا نسمة

ترتلز التنمية المقترحة في جنوط سيناء ةلر األنشطة السياحية وال ناةية بالواجهة الساحلية لخليج السويس واألنشطة السياحية
واللوجستية بالواجهة الساحلية لخليج العقبة
الم در  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية تنمية محور طابا/العريش)
استهدا المخطط القومي لم ر  2052توطين  8مليون نسمة بإقليم قناة السويس
في اطار توفير  2.8مليون فرصة عمل ......والنظرة الي تنمية سيناء طبقا لظروفها
الطبيعية وامكانيتها المتاحة حيث تتوفر التنمية في مجموعة من محاور ...

الشور األبيض المت سط

1
بئر العشد

•1

محور شرق بورسعيد  -رفح يمتد بطول  ٢٦٥ل ةلي ساحل البحر المتوسط ( محور
متعدد االنشطة لوجيستي – تجار – يد – سياحة .)...... -

•2

محور خليج العقبة ( شر الشيخ  -طابا) بطول  ١٨٥ل ةلي طول ساحل خليج العقبة
( محور تنمية سياحية ) .

•3

محور االسماةيلية – العوجة والسويس – طابا بطول حوالي  240كم مارا ً بمركزين
رئيسين هما الحسنة ونخل ويمتد حتي حدود مصر الشرقية ( محاور نقل تجارية ).

•4

محور طابا – العريش الحدودي يمتد بطول 210كم يمثل حدود مصر
الشرقية ويصل جنوب سيناء بشمالها ( محور ربط ألغراض الحماية ) .

•5

محور شرق قناة السويس من جنوب سهل الطينة حتى عيون موسى بطول  120كم
بمحاذاة قناة السويس شرقا ( محور لوجيستي صناعي تجاري ) .

•6

المحور الجنوبي السويس  -روس دمحم حتر شر الشيخ بطول  280ل ةلر الجانط
الشرقي لخليج السويس ( محور وسطي ألغراض النقل وانشطة الزراةة والر ) .

•7

محور نخل – العريش بطول  140كم بوسط سيناء ( محور وسطي ألغراض النقل
وانشطة الزراعة .

4

3

الولنة

7

الشنطرة
االسماولية

5

الل يس

3

نخل
راس
صد
ر

ااحا

6

اب ز
نيمة

ال
ن يشع

2
نشق

اب
ربة
ترم
ال يخ

الط
ر

يتم ل في محور طابا العريش الربط الروسي بين الساحل الغربي لخليج العقبة والساحل الشمالي الشرقي لسيناء
الم در  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية تنمية محور طابا/العريش)
1

التنمية السياحية واللوجستية وزراةية
ملون ةمراني يعتمد ةلر تنمية سياحية شاطتية وةمران خدمي وانشطة
تجارة ولوجستيات معتمدة ةلر الربط المحور بين محور الشيخ زويد –
طابا ومحور شرق بورسعيد ورفح .
انشطة لوجستية منطقة حرة .
ونشطة بحرية و يد موانئ وخدمات سفن  -تسويت المنتجات البحرية – موانئ
وخدمات سفن البحرية  -ناةة القوارط واليخوت
انشطة سياحية إسلان سياحي وفندقي  -مناطت ترفيهية  /ونشطة ريا ية ةالمية
است مح زراةي لمنطقة السر والقوارير واألرا ي القابلة لمست مح غرط المحور
واستهداا است مح ارا ي قات ةلي الوقود الحيو

2

تنمية مجمعات

3

تنمية سياحية ولوجستية
قطط تنمو
المحيط

3

مدينة اللونتم

ناةية تعدينية وزراةية

تنمية ألقطاط ةمرانية  -هير حراو زراةي في مساحات محدودة -
مجمعات ناةات زراةية قاتمة ةلر الزراةات الحيوية
ناةات غ اتية ووقود حيو
مجم
ال ناةات االستخراجية والتعدينية قاتمة ةلي الرمال البي اء والرمال
السوداء والفح والحجر الجير والرخا والتربة الزلطية

4

2

مدينة القسيمة

ناةية وتعدينية

مناطت ناةية واست مارية تم ل القوا الرتيسي ل ناةات مواد البناء لها قدرة
ت ديرية لقربها من المناف الت ديرية ...
ناةة ارسمنت واألسمدة قاتمة ةلي الجبس والحجر الجير – ناةات
قاتمة ةلي ناةة االسمنت ( طوط – بمط – خرسانات سابقة ال ط . )....

مجمعات

1

مدينة العريش

سياحي لوجيستي ممتد م بؤر تنمية ةمرانية منتشرة في النطاق

4
5

مدينة طابا

خليج العقبة

منطقة لوجستية لتداول الحاويات  -تجارة الترانزيت .
ونشطة سياحية إسلان سياحي وفندقي  /مناطت ترفيهية  /ونشطة ريا ية ةالمية ) ...
ميناء بحر وخدمات سفن

5

تنمية سياحية
محور سياحي ممتدة ةلي طول خليج العقبة
ونشطة سياحية ات بغة ةالمية تنافسية إسلان سياحي وفندقي  /مناطت ترفيهية /
ونشطة ريا ية ةالمية ) ...

فر ت استراتيجية التنمية المقترحة لمحور طابا – العريش بؤرتي تنمية بالواجهة الساحلية بشمال سيناء واألخرا بالواجهة الساحلية
بخليج العقبة
الم در  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية تنمية محور رفح – العريش )

الفاةلية ارقت ادية لمحور العريش/
رفح (المحلية وارقليمية والقومية)

ةنا ر الفاةلية

المحلية

األقليمية
القومية

محور العريش  /رفح

الموارد

-

النشاط المقترح
التخ
تجمي األنشطة
التلامل ارقليمي
األت الية
األسواق المستهدفة

-

الم در  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016

موارد السياحية الشاطتية والرمل والنخيل في شرق العريش (لية الح ين والم يدة)؛ ومزارات قلعة العريش األ رية
والحرا والمشغوالت اليدوية العريشية وسباقات الهجن ومسار العاتلة المقدسة ال يمر بالعريش.
السياحة؛ وونشطة ال يد؛ والنقل ةبر المطار والميناء والخدمات اللوجيستية.
السياحية الترفيهية والبيتية؛ والخدمات اللوجيستية.
إقامة مرلز سياحر شرق العريش؛ ومرلز خدمات لوجيستير؛ وج ط القوا العاملة والسلان.
ربط رفح والعريش بالطريت الساحلر الدولر؛ وم ر.
ج ط السياحة الدولية ةبر مطار وميناء العريش؛ وتيسير الحرلة ةبر المحور.
السياحة الترفيهية والبيتية لألسواق األوروبية وومريلا والخليج وآسيا.
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية تنمية محور بورسعيد – شر الشيخ)


محااور تنمااو تلاااملي م ا التنميااة بمحااور قناااة السااويس تعتمااد ةلاار تنميااة ألقطاااط
ةمرانيااة بااال هير ال ااحراو لمحااور قناااة السااويس ما التقاطعااات للمحاااور العر ااية
بالقطاع الشمالي من المحور  ،وتنمية اناةية قاتماة ةلار ال اروات التعدينياة بالقطااع
األوسط  ،وتنمية سياحية شاطتية وةمران خدمي.



ونشطة سياحية إسلان سياحي وفندقي  -مناطت ترفيهية  /ونشطة ريا ية ةالمية.

 ال ناةات االستخراجية والتعدينية قاتمة ةلي الرمال البي اء والرمال السوداء والفحا
والحجر الجير والرخا والتربة الزلطية.

الفاةلية ارقت ادية لمحور بورسعيد  /شر الشيخ (المحلية وارقليمية
والقومية)
ةنا ر الفاةلية

الموارد

 موارد و روات تعدينية جنوط المحور (رمال بي اء وسوداء وفح وحجر جير ورخا وتربةزلطية)..؛ موارد سياحية شاطتية وطبيعية فريدة (ةلر امتداد المحور فر البحر األحمر وخليج السويس)؛
وشاطتية فر بورسعيد ةلر ساحل البحر المتوسط.
 مناطت ناةية واةدة فر شمال وجنوط المحور فر بورسعيد والقنطرة واالسماةيلية والسويس؛ ووبوزنيمة ووبو رديس والطور)؛ وخدمات نقل وتجار ولوجيستيات ةبر المطارات والموانئ (مطار شر ؛
وموانئ :الطور ووبو رديس والسخنة وبورسعيد) وقناة السويس.

النشاط
المقترح

 -السياحة؛ ال ناةات التعدينية والتحويلية؛ ال ناةات التجميعية؛ والنقل والخدمات اللوجيستية.

التخ

 -السياحية الترفيهية والبيتية؛ ال ناةات التعدينية؛ ال ناةات التجميعية؛ والنقل والخدمات اللوجيستية.

تجمي
األنشطة

 إقامة قرا ومنتجعات سياحية بشر الشيخ؛ ومرالز سياحية فر روس دمحم وةيون موسر وشرقاالسماةيلية وبورسعيد.
ناةات ميلانيلية فر القنطرة.
 منطقة لل ناةات التعدينية فر وبو زنيمة؛ ومجم -منطقة للتجارة والخدمات الوجيستية شمال شرق السويس.

المحلية

األقليمية

محور شرق بورسعيد /الشط /ةيون موسي /شر الشيخ

التلامل
ارقليمي

 -تلامل التنمية بمحور قناة السويس وال هير ال حراو للمحور م جنوط سيناء.

األت الية

 ت دير المنتجات ال ناةية ةبر قناة السويس وموانئ المحور للنفا لألسواق المستهدفة. التجارة وال ناةات التجميعية والخدمات اللوجيستية ةبر شمال شرق خليج السويس. -السياحة الدولية ةبر مطار شر ؛ والموانئ؛ وقناة السويس؛ وتيسير الحرلة ةبر المحور.

األسواق
المستهدفة

 -األسواق األوروبية وومريلا والخليج وآسيا وإفريقيا.

الدولية

الم در  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016

ال

ر ال

ال ق ح ل ان ي ال يت

اراضي الق ار ال ه ري رق

ل ة

ت ة زراع ة
ت ة س اح ة
ت ة ص اع ة
ت ةل ج ة
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية تنمية محور طابا  /روس النقط)
 محااور تنمااو تنافسااي سااياحي ممتاادة ةلااي
طول خليج العقبة.
 ونشااطة سااياحية ات اابغة ةالميااة تنافسااية
إساالان سااياحي وفناادقي  /مناااطت ترفيهيااة /
ونشطة ريا ية ةالمية )

ال

الفاةلية ارقت ادية لمحور بورسعيد  /شر الشيخ (المحلية وارقليمية
والقومية)

ر ال

ال ق ح ل ان ي ال يت

اراضي الق ار ال ه ري رق

ل ة

ت ة زراع ة
ت ة س اح ة
ت ة ص اع ة
ت ةل ج ة

النشاط المقترح
التخ

محور طابا  /روس النقط
 موارد السياحية الشاطتية والطبيعية الفريدة (جزيرة فرةون؛ محمية الفيورد؛ الوادا الملون بمحمية طابا؛ متحا طاباومن ة العل ؛ القرية البدوية النمو جية؛ فندق طابا).
 السياحة؛ والخدمات. -السياحية الترفيهية والبيتية؛ وخدمات.

ةنا ر الفاةلية

تجمي األنشطة

 -إقامة مجموةة مرالز سياحية فر طابا وروس النقط والمراخ؛ وج ط القوا العاملة والسلان.

الموارد
المحلية

األقليمية
الدولية

التلامل ارقليمي
األت الية
األسواق المستهدفة

الم در  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016

 ربط منطقة طابا بروس النقط ووسط سيناء لتعزيز التنمية السياحية. ج ط السياحة الدولية ةبر مطار روس طابا؛ وتيسير الحرلة ةبر المحور. -السياحة الترفيهية والبيتية لألسواق األوروبية وومريلا والخليج وآسيا.
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (استراتيجية تنمية محور نوبي  /روس النقط)
 قطط تنمو سياحي لوجيستي مرتبط بمحور تنمو يربط خليج العقبة بخليج
السويس .
 منطقة لوجستية لتداول الحاويات  -تجارة الترانزيت .
 ونشااطة سااياحية إساالان سااياحي وفناادقي  /مناااطت ترفيهيااة  /ونشااطة ريا ااية
ةالمية .) ...
 ميناء بحر وخدمات سفن.

الفاةلية ارقت ادية لمحور محور نوبي  /روس النقط (المحلية وارقليمية
والقومية)
ةنا ر الفاةلية
الموارد
المحلية

األقليمية
الدولية

النشاط المقترح
التخ
تجمي األنشطة
التلامل ارقليمي
األت الية
األسواق المستهدفة

الم در  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016

محور روس النقط  /نويب (واد وتير)
 موارد السياحية الشاطتية بنويب ؛ والطبيعية والريا ات ال حراوية والسفارا (نواميس؛ وادا وتيروالوديان المجاورة لا؛ الواحات والعيون؛ ال حارا والجبال)؛ قلعة نويب .
 السياحة؛ والنقل والخدمات اللوجيستية. السياحية الترفيهية والبيتية والريا ات ال حراوية؛ والخدمات اللوجيستية. إقامة مجموةة مرالز سياحية (مرلز نويب السياحر؛ مرلز السياحة ال حراوية؛ مرلز السياحة الجبلية)؛وج ط القوا العاملة والسلان.
 ربط خليج العقبة ونويب بنطاقات التنمية السياحية ووسط سيناء؛ وم ر. ج ط السياحة الدولية ةبر ميناء نويب ومطار طابا؛ وتيسير الحرلة ةبر المحور. -السياحة الترفيهية والبيتية وال حراوية لألسواق األوروبية وومريلا والخليج وآسيا.
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (مشروةات الساحل الشمالي الشرقي)
المشـــــــروع

االست مارات

تنمية المنطقة ال ناةية بمدينة بتر العبد
مجم

ناةي لمنتجات االسماا بالمنطقة ال ناةية بشرق بورسعيد

مجم

ناةي متلامل لل ناةات القاتمة ةلر الجبس

ال ناةة

مجم إنتاج األسمنت جنوط العريش

المساحة
 250فدان

 235مليون جنيا

 200فدان

 920مليون جنيا

 600فدان

تنمية المنطقة ال ناةية براس سدر
مجم لل ناةات الغ اتية بالشيخ زوايد

مجم

المنطقة ال ناةية برفح
السياحة

اقامة  3قرا سياحية (الم يدة  /الخروبة  /الريسة) – شرق العريش

 425فر ة
 900فر ة

 12مليار جنيا

 200فدان
 13ل 2

مجم لل ناةات ال قيلة شمال سيناء
ناةر لمنتجات األسماا شرق بور سعيد

فر

العمل

 8مليار جنيا

 200فدان
 238فدان

( )450غرفة

( )450غرفة

اقامة قاةات دولية للمؤتمرات والمعارض بمدينة العريش لتشجي سياحة المؤتمرات
اقامة قرا سياحية برفح والشيخ زويد

التعلي

التجارة
واللوجستيات

تنمية المنطقة الحرة بالعريش
المنطقة الحرة برفح
المنطقة الحرفية بالمساةيد
إنشاء مدينة للطط والعلو بشرق بورسعيد

 50مليون فدان

 15فدان

إقامة مدارس فندقية بالمنطقة المح ورة بين العريش  /الشيخ زويد

 10مليون جنيا

 20فدان

الم در  :اةداد االستشارا
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (مشروةات الساحل الشرقر لخليج السويس )

ال ناةة

المشـــــــروع

االست مارات

المساحة

فر

مجم

ناةي تعديني قات ةلر الحجر الجير

 129مليون جنيا

 500فدان

 450فر ة

مجم

ناةي تعديني رنتاج المنتجات الزجاجية

 884مليون جنيا

 200فدان

1200فر ة

مجم

ناةي ل ناةة الرخا والجرانيت

 58مليون جنيا

مجم

ناةي تعديني متنوع

 50فدان
 50فدان

 1350فر ة

مجم

ناةي متلامل لل ناةات القاتمة ةلر الجبس

 50مليون جنيا
 235مليون جنيا

تنمية المنطقة ال ناةية براس سدر

مجم لل ناةات التعدينية بأبورديس

 250فدان
 10مليار جنيا

المنطقة ال ناةية بمدينة الطور
مجم

السياحة

 450فر ة

 425فر ة

المنطقة ال ناةية بأبو زنيما

مرافت

 200فدان

العمل

ناةي لمنتجات األسماا بالسويس

 600فدان
 50فدان

 8مليار جنيا

 50فدان

محطة تحلية مياه
مرلز ةيون موسر السياحي

 300مليون جنيا

 300ولا 2

 600فر ة

مرلز واد الغرندل السياحي

 300مليون جنيا

 300ولا 2

 600فر ة

إقامة قرا ومنتجعات سياحية بشر الشيخ

650مليون جنيا

 250فدان

مرلز جنوط مدينة الطور السياحي

 300مليون جنيا

 300ولا 2

 600فر ة

مرلز روس اللنايس الترفيهي السياحي

 300مليون جنيا

 300ولا 2

 600فر ة

است مح ورا ي بالمحا يل الحقلية و الخ ر والفالهة والنخيل بسهل شر الشيخ

 129مليون جنيا

 500فدان

 450فر ة

الم در  :اةداد االستشارا
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توجهات التنمية للمخططات اإلقليمية (مشروةات الساحل الغربي لخليج العقبة )

السياحة

المشـــــــروع

االست مارات

المساحة

فر

العمل

مرلزالمقبم السياحر

 398مليون جنيا

 1992غرفة منف

 5976فر ة

مرلز المحاشي األةلر السياحي

 157مليون جنيا

 785غرفة منف

 2355فر ة

مرلز الر يفيرا السياحي

 40مليون جنيا

 340غرفة منف

 603فر ة

مرلز الحميرة السياحر

 45مليون جنيا

 280غرفة منف

 687فر ة

مرلز المالحة السياحر

 156مليون جنيا

 782غرفة منف

 2346غرفة

مرلز و مريخة السياحر

 73مليون جنيا

 366غرفة منف

 1098غرفة

مرلز حبيت السياحر

 142مليون جنيا

 712غرفة منف

 2136غرفة

مرلز نبت السياحر

 2.5مليار جنيا

 21817غرفة منف

 38451غرفة

مرلز المنتزة السياحر

 551مليون جنيا

 2756غرفة منف

 8268غرفة

الم در  :اةداد االستشارا
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات المحلية

المخططات االستراتيجية الخاصة حمدن الموافظات المطلة ولط الل ا ل نما يلط :
المدن المطلة ةلر الساحل الشمالي
الشرقي .
•
•
•
•
•
•

مدينة رفح .
مدينة الشيخ زويد .
مدينة العريش .
مدينة بتر العبد.
مدينة بورسعيد الجديدة.
مدينة بورسعيد.

المدن المطلة ةلر الساحل الشرقي
لخليج السويس.
•
•
•
•

مدينة السويس.
مدينة راس سدر.
مدينة ابوزنيمة.
مدينة طور سيناء.

المدن المطلة ةلر الساحل الغربي
لخليج العقبة.
• مدينة دهط .
• مدينة نويب .
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توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة رفح )
رؤية التنمية
“ مدينة رفح هي البوابة الشرقية
وطريت التجارة والمرور بين الشرق
والغرط “
اليات تنفي الرؤية

 االستغمل األم ل للموق االستراتيجيلمدينة رفح الم رية .
 استغمل إملانيات المدينة الساحلية .المنطقة ةلر طريت المنافسة
 والعالمية لمنطقة است مار اقت اد
متعدد المجاالت .
مشروةات تحقيت الرؤية

المدينة

 طرح استغمل شواطئسياحيا وانشاء ميناء يد .
 انشاء مناطت ات طبيعة خا ة( منطقة خدمات دولية  ،منطقة حرة
 ،منطقة سياحية وميناء يد ).
استغمل الواجهة الساحلية لمدينة رفح و التي تبلغ حوالي  12ل تقريبا في ونشطة سياحية وزراةية ولوجستية
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة رفح الم رية
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توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة الشيخ زويد)
رؤية التنمية
“ مدينة الشيخ زويد هي مدينة متعددة
األنشطة في إطار بيتر “
آليات تنفي الرؤية

-

قرط المدينة من الحدود الدولية
ووقوةها ةلر الطريت الدولر .
استغمل ساحل البحر بطول  30ل .
توافر مقومات رقامة قطاع السياحة
البيتية الشاطتية .
المتميز للمدينة لونها
الموق
ةا مة ومرلز للشيخ زويد .

مشروةات تحقيت الرؤية

 االةتماد ةلر الرمال البي اء فيال ناةات الزجاجية .

استغمل الواجهة الساحلية لمدينة الشيخ زويد و التي بلغ طولها حوالي  3ل في توطين انشطة سياحية
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة الشيخ زويد
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توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة العريش)

آليات تنفي الرؤية

رؤية التنمية
“ مدينة العريش
ديقة للبيتة “

-

القرط من الحدود الدولية الشرقية .
وجود ميناء بالمدينة .
القرط من مشروةات شرق التفريعة .
ملانة المدينة لعا مة محاف ة شمال سيناء .
وجود مجموةة من الشواطئ ت مجموةة من القرا السياحية
الهامة .
قرط المدينة من بحيرة البردويل واستغمها في التنمية السملية.
توافر نواة ناةية لبرا لل ناةات ال قيلة (م ان االسمنت) .

مشروةات تحقيت الرؤية

-

انشاااااء مشااااروةات تعتمااااد ةلاااار ة اااار
وتعبتة الزيتون .
توساااي المينااااء الحاااالي لي ااابح مينااااء
تجارا لبير .
االةتمااااااد ةلااااار الشاااااواطئ ات النخااااال
الل يا في السياحة .

استغلت الواجهة الساحلية لمدينة العريش والتي تبلغ حوالي  19ل في توطين ونشطة سياحية ولوجستية
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة العريش
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توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة بتر العبد )

رؤية التنمية
" بتر العبد هر مستقبل االست مار"
آليات تنفي الرؤية

-

-

االستغمل المزايا التنافسية فر مجال ال اناةة ( اناةة الزجااج –
م ان ال ودا استخراج الرخا – ت ني المنتجات الزراةية ).
يوجد بالمدينة منطقة ناةية مخططة وبها مع المرافت .
مساحات لبيارة واقعاا فار نطااق ترةاا السام يملان اساتغملها فار
ةمليات االست مح الزراةر .
اشاااتغمل السااااحل الممتاااد بطاااول المديناااة ةلااار البحااار المتوساااط
والمحميات الطبيعية (الزرانيات ) القريباا مان المديناة فار التنمياة
السياحية
اسااتغمل ماارور الطرياات الساااحلر الاادولر فاار مجااال تقاادي الخاادمات
التجارية لمنطقة انتقالية بين العريش والقنطرة .

مشروةات تحقيت الرؤية

-

اقامة منشأت فندقية وقرا سياحية ةلر بحيرة الرواق .
اقامة ريا ات ماتية ةلر بحيرة الرواق .
مزارع سملية وانشطة يد ةلر بحيرة البردويل .
اقامة انشطة تجارية ةلر الطريت الدولر الساحلر .

استغمل بحيرة الرواق وبحيرة البردويل والواجها الساحلية فر توطين ونشطة سياحية وونشطة
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة بتر العبد

يد سمليا
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توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة بور سعيد الجديدة )
رؤية التنمية
"مدينة بورسعيد الجديدة هي الرتة
العمرانية واالقت ادية وبوابة انفتاح شمال
سيناء ةلر محور قناة السويس وةلر
م ر المستقبل "
آليات تنفي الرؤية

 االستغمل األم ل لموق المدينة . تااااأ ر التنميااااة بااااالموق المقتاااارح ةلاااارالواجهاااااة الشااااامالية للجمهورياااااة بماااااا
يفرض توفير ونشطة ات ابغة ةالمياة
تلعط دورا هاما في تنمية المدينة .
 العماال ةلاار تهيتااة المناااطت السااياحية وواأل رية بالمنطقة .
مشروةات تحقيت الرؤية

-

إنشاء مارينا يخوت دولية .
ااااناةات قاتمااااة ةلاااار
مجماااا
األسماا .
ناةات بناء وإ مح السفن .
مجم
إقامة فنادق ومنتجعات سياحية .
إنشاااء ولباار المرالااز الفندقيااة ارداريااة
للتسوق في الشرق األوسط
اااايد

استغمل الواجهة الساحلية لمدينة بور سعيد الجديدة بطول حوالي  14ل في توطين ونشطة سياحية وونشطة ترفيهية
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة بورسعيد
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توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة بور سعيد)

رؤية التنمية
“ مدينة بورسعيد قاطرة
التنمية في م ر “

آليات تنفي الرؤية
موق المدينة الف ةلر وه قناة إت ال في العال .
وجود ميناء ةالمية بالمدينة .
توافر لل ارملانيات األساسية الهامة للتنمية بالمدينة .
التنمية األفقية والروسية للمنشأت السياحية .
-

مشروةات تحقيت الرؤية
إقامة منتجعات سياحية متلاملة بمنطقة الساحل الشمالر الغربر .
إقامة مارينا لتشجي سياحة اليخوت العالمية .
إنشاء مجم قافر لتشجي سياحة المؤتمرات .
تطوير الم ايد الطبيعية اوتجديد مرالط ال يد لتنمية ال روة السملية
-

استغلة الواجهة الساحلية لمدينة بور سعيد والي يبلغ طولها حوالي  32ل في توطين ونشطة
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة بورسعيد

ناةية وسياحية ومناطت مفتوحة
69

توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الغربي لخليج العقبة  -مدينة دهط)
إةتمد بناء المخطط ارستراتيجر لمدينة دهط ةلار االتفااق ةلار الرؤياة المساتقبلية لتنمياة
المدينة التر حدد فيها الخطوط االستراتيجية فر اطار مجموةاات محادده مان األهاداا التار
تساه فار اساتغمل المقوماات و المحاددات الملانياة للمديناة و فار اطاار تحقيقهاا تا طارح
األنشطة و المشروةات المحققة لها.
رؤية التنمية
" مدينة السياحة البيتية والريا ية بسيناء "
آليات تنفي الرؤية
-

دة األنشطة السياحية وتوفير ةنا ر الج ط السياحي .
تطوير األسواق التجارية و استخدامها لمحاور لج ط سياحة التسوق .
التوس فر إقامة ةنا ر ارقامة السياحية من فنادق وقرا سياحية .
توفير البنية األساسية المزمة لمتطلبات حرلة السياحة العالمية .

مشروةات تحقيت الرؤية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اةداد اشتراطات ةمرانية ترف من القيمة االقت ادية لألرض.
تفعيل دور القطاع الخا في تنمية مناطت سلنية للشباط
تحسين شبلة الطرق الرابطة للمدينة المارة بوديان المدينة.
زيادة طاقة المياه للشرط واألنشطة ةن طريت القطاع ونقل مياه النيل.
ةمل محطة معالجة مياه را لمستفادة من مياهها في الزراةة.
اةادة دراسة خطة النقل ودراسة اسعار وساتل النقل.
إنشاء مجم خا للخدمات والم الح للمواطنين.
انشاء مرلز تدريط مهني.
نقل مطار دهط المقترح انشاؤه خارج لردون المدينة لمنطقة الرجيبي.
انشاء مرلز ناةات بيتية وحرا يدوية.
انشاء مارينا لليخوت البحرية الدولية بواد قني

الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة دهط

70

توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الغربي لخليج العقبة  -مدينة نويب )
رؤية التنمية
“ مدينة نويب نب الخير “
آليات تنفي الرؤية

-

استغمل الشواطئ في إقامة منتزهات ةالمية
وتملين سياحة الغطس .
وجود مرالز للوجستيات والنقل الدولر المتعدد
الوساتط .
وجود مطار دولر وميناء دولر بالمدينة .
وجود ميناء نويب ال ا يربط بين خليج العقبة
وبين دول غرط وسيا وبمد الشا .

مشروةات تحقيت الرؤية

-

إنشاء قطط است مار سياحر من خمل إقامة
منتجعات وقرا سياحية .
إنشاء مجم ورش حرفية ديقة للبيتة .
إنشاء ميناء جاا ومرالز للت دير .
إنشاء قرية للب ات ولخدمات الشحن الجمرلي .
استغلت الواجهة الساحلية لمدينة نويب والتي يبلغ طولها حوالي 17ل في توطين ونشطة سياحية

الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة نويب

71

توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشرقي لخليج السويس -مدينة السويس)
رؤية التنمية
“ مدينة السويس مدينة ح رية مخططة
إقت ادية بيتية “
آليات تنفي الرؤية

 إسااااتغمل الشااااواطئ لتنميااااة السااااياحةوال روة السملية .
 اساااتغمل الااادور العاااالمر للساااويس فااايتنمية القطاةات المختلفة .
 تعاادد المااوارد الطبيعيااة للمدينااة ووفاارةالخامدات المعدنية بها .
مشروةات تحقيت الرؤية

-

-

إقامة فنادق وموتيمت سياحية .
إقامة منطقة حرفية .
مشااروع تطااوير منطقااة ةيااون موساار
بحياااو ت ااابح منتجااا ترفيهااار ساااياحر
ةمجر .
إقامة مشروةات سياحية إست مارية .
إنشاء م ان لبرا

ت استغمل الواجهة الساحلية لمدينة السويس والي يبلغ طولها حوالي  20ل في توطين ونشطة سياحية و ناةية وترفيهية
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة السويس

72

توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشرقي لخليج السويس  -مدينة روس سدر)
رؤية التنمية
“ مدينة روس سدر هي العا مة السياحية
للساحل الشرقر لخليج السويس “
آليات تنفي الرؤية

ة رقامة مطار .
 وجود ورض مخ قرط المدينة من القاهرة يجعلها مق د سياحر.
 توافر ال روات المعدنية مما يسهل إقامة قطااعناةر .
مشروةات تحقيت الرؤية

-

إنشاء مرلز سياحي ةمجي ةالمي متلامل .

-

إنشاااااء مرلااااز لسااااياحة الشااااراع والطيااااران
بالم مت والنشاطات البحرية األخرا .

-

انشاء ةادد مان مرالاز الت اوير تحات المااء
وتطوير مرالز الغطس .

-

رباااااط مساااااارات السااااافار باااااراس سااااادر
بمسارات السفار الر لافة ونحاء سيناء .

ت اسغمل الواجهة الساحلة لمدينة روس سدر و الي يبلغ طولها حوالي  5ل في توطين ونشطة سياحية
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة راس سدر

73

توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشرقي لخليج السويس  -مدينة ابوزنيمة)
رؤية التنمية
“ مديناااة وباااو زنيماااة هاااي المديناااة
ال ناةية األولر في سيناء “
آليات تنفي الرؤية

-

-

اااناةية يملااان تنميتهاااا

تاااوافر ناااواة
وإستغملها .
االساااااتفادة مااااان الشاااااواطئ بطقاماااااة
مشروةات سملية .
تع ي االستفادة من ال روات المعدنية
والمقوماااااااات الملانياااااااة والطبيعياااااااة
للمدينة .
قرط المدينة من الطرق ارقليمية .

مشروةات تحقيت الرؤية

-

-

-

إنشاء مرلز للتخيي وتسالت الجباال
ةلر الطراز البدوا .
مشااااروع تنقيااااة وت اااانيا رمااااال
الزجاج وتنقية اللاولين والفلسبار.
االسااااتفادة ماااان خااااا المنجنيااااز
ومشروع انشاء السيللو منجنيز .
إنشاء قلط تجارا ترفيهر لخدماة
المدينة .
إنشاء قرياة ساياحية لإلقاماة ةلار
ن ا . Ecolodge

ت استغمل الواجهة الساحلية لمدينة وبو زنيمة و التي يبلغ طولها حوالي 8ل في توطين ونشطة سياحية وترفيهية
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة ابو زنيمة

74

توجهات التنمية للمخططات المحلية (الساحل الشرقي لخليج السويس  -طور سيناء )
رؤية التنمية
“ طورسيناء قطط تنموا لجنوط سيناء “
آليات تنفي الرؤية

-

-

تع ي االستفادة من ارملانيات السياحية في المدينة .
تع ي االستفادة الق وا من الجوار الجغرافر لمدينة
شر الشيخ
االةتماد ةلر السياحة لقطاع القاتد للتنمية في الطور .
تشجي ارست مارات السياحية واستقطاط شرلات
ةالمية لمست مار في المنطقة .
العمل ةلر تنوي المنتج السياحي وتلاملا بين المناطت
المختلفة .
وجود شريط ساحلي يمتد حتر روس دمحم ووجود ميناء
لل يد .

مشروةات تحقيت الرؤية

-

ربط مدينة الطور بسانت لاترين .
جعل امتدادات مدينة الطور باتجاه مدينة شر الشيخ .
تطوير ميناء الطور وتدةي لفاءة وسطول ال يد .

ت استغمل الواجهة الساحلية لمدينة طور سيناء والي يبلغ طولها حوالي 23ل في توطين ونشطة سياحية
الم در  :المخطط االستراتيجر العا لمدينة طور سيناء

75

نتاتج دراسة توجهات التنمية للنطاق الساحلي

76

نتاتج دراسة توجهات التنمية للساحل الشمالي الشرقي (نطاقات التنمية والمشروةات المقترحة ات التأ ير)

سياحي وانشطة بحرية و يد

تنمية لوجيستية

120ل

 45ل

لوجيستي

ناةر سياحر

30ل

المشروةات المقترحة (الساحل الشمالر الشرقر)

• مجم

ناةي لبناء وا مح السفن بشرق بورسعيد

• التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة المح ورة بين العريش  /الشيخ زويد

• مشروع است مح  100ولا فدان بال هير الخلفر لسهل القاع

• المنطقة ال ناةية شرق التفريعا

• اقامة مارينا اليخوت السياحية م الخدمات التجارية

• تنفي مشروةات تنمية بحيرة البردويل لم در لل روة

• مجم لل ناةات التعدينية بشمال سيناء

• السياحية ميناءالعريش البحرا

• مجم ل ناةة الغزل والنسيج بشرق بورسعيد

• منطقة التجارة واللوجستي شرق بورسعيد

• مجم لل ناةات الميلانيلية واللهرباتية بشرق بور سعيد

• تطوير ميناء العريش

الم در  :اةداد االستشارا

• السملية ةالية الجودة للت دير
• است مح  400الا فدان بشمال سيناء ةبر ترةة االسماةيلية

77

نتاتج دراسة توجهات التنمية للساحل الشرقي لخليج السويس (نطاقات التنمية والمشروةات المقترحة ات التأ ير)

 22ل

ةيون موسي

تنمية
لوجيستية
ناةية

السويس

تنمية

راس سدر

101ل

ناةية زراةية سياحية

ابو زنيمة

المشروةات المقترحة (الساحل الشرقي لخليج السويس)
• مجم

ناةر للبتروليماويات شمال غرط خليج السويس

• مجم

ناةر الميلانيلية واللهرباتية غرط خليج السويس

• مجم لل ناةات التعدينية بأبورديس
• مرلز السياحة العمجية بجبل فرةون
• مرلز شمال راس دمحم للغو

والسياحة البيتية

• انشاء  3مرالز سياحية بقطاع الطور روس دمحم
• المرلز السياحر بروس دهيمة
• المرلز السياحر شمال مطارمة

راس ابو رديس

• المرلز السياحر جنوط مطارمة
• المرلز السياحر براس ملعط

66ل

تنمية سياحية لوجيستية

الطور

• مشروع است مح  50الا فدان بوديان البروا
• تطوير مطار شر الشيخ
• محطة رنتاج الرياح
• انشاء مطار راس سدر
• منطقة حرة جنوط السويس

شر الشيخ

الم در  :اةداد االستشارا

• منطقة تجارة ولوجيستيات شمال شرق السويس

78

نتاتج دراسة توجهات التنمية للساحل الغربي لخليج العقبة (نطاقات التنمية والمشروةات المقترحة ات التأ ير)

المشروةات المقترحة (الساحل الغربر لخليج العقبة)
• إقامة قرا ومنتجعات سياحية دهط نويب
• إقامة قرا ومنتجعات سياحية نويب  /طابا
تنمية سياحية
لوجيستر

• منطقة سياحة ةالمية ات طبيعة خا ة

66ل

• إقامة قرا ومنتجعات سياحية جنوط محمية نبت

طابا

• تطوير ميناء نويب لمنطقة حرة

تنمية سياحي

107ل

تنمية
سياحي

16ل

نويب

دهط

نبت

الم در  :اةداد االستشارا

شر الشيخ

79

4-3

مقومات ومحددات التنمية للنطاقات الساحلية بسيناء

80

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا

اللا ل ال مالي ال رقي

العمقات الملانية
الم در  :اةداد االستشارا

81

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا

اللا ل ال مالي ال رقي

النست العمراني بالساحل الشمالي الشرقي
الم در  :اةداد االستشارا

82

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا

اللا ل ال مالي ال رقي

التو يات البيتية
الم در  :اةداد االستشارا

83

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا

اللا ل ال مالي ال رقي

الفلر الن ر ألقطاط التنمية بالساحل الشمالي الشرقي
الم در  :اةداد االستشارا

84

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا

اللا ل ال مالي ال رقي

المؤشرات االستراتيجية التنمية للساحل الشمالي الشرقي بسيناء
85

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا

اللا ل ال رقي لخليج الل يس

السويس
ةيون موسي

السويس
22 KM

ةيون موسي
28 KM

راس سدر

راس سدر
73 KM

ابو زنيمة

ابو زنيمة
20 KM

راس ابو رديس

راس ابو رديس

طريت سانت لاترين  -نويب

87 KM

الطور

الطور
79 KM

شر الشيخ

شر الشيخ

العمقات الملانية
الم در  :اةداد االستشارا

86

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا

اللا ل ال رقي لخليج الل يس

السويس
ةيون موسي

راس سدر

مدن قاتمة
مناطت تنمية سياحية
مناطت موانئ جوية

مناطت تجمعات ةمرانية

ابو زنيمة

مناطت زراةية

راس ابو رديس
طريت سانت لاترين  -نويب

مناطت محميات طبيعية
مناطت لوجيستية
محاور رتيسية
محاور فرةية

الطور

شر الشيخ

التو يات البيتية
الم در  :اةداد االستشارا

87

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا

اللا ل ال رقي لخليج الل يس

السويس
ةيون موسي

قطاع السويس  /ةيون موسي
22 KM
قطاع ةيون موسر راس سدر
28 KM

راس سدر

مرالز تنمية سياحية
قطاع راس سدر  /ابو زنيمة
73 KM

ابو زنيمة
راس ابو رديس

مدن قاتمة

قطاع ابو زنيمة  /ابو رديس
20 KM

مرالز لوجيستية
مناطت ا رية
مناطت

ناةية

موانئ
مطارات قاتمة

طريت سانت لاترين  -نويب

قطاع ابو رديس الطور
87 KM

موانئ بحرية
ورا ر

الحة لمست مح الزراةر

منطقة محميات

الطور
محاور رتيسية

قطاع الطور  /شر الشيخ
79 KM

محاور فرةية

شر الشيخ

المؤشرات االستراتيجية لتنمية للساحل الشرقي لخليج السويس
الم در  :اةداد االستشارا

88

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا
اللا ل الغربي لخليج العششة

طابا

طابا
62 KM

نويب

نويب

54 KM

دهط

دهط
53 KM

نبت

نبت
16 KM
شر الشيخ

شر الشيخ

العمقات الملانية
الم در  :اةداد االستشارا

89

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا
اللا ل الغربي لخليج العششة

طابا

نويب

مدن قاتمة
مناطت تنمية سياحية

دهط

طريق سانت كاترين  -نويبع

مناطت تجمعات ةمرانية
مناطت محميات طبيعية
مناطت استراتيجية
محاور رتيسية

نبت

شر الشيخ

محاور فرةية

تحدد المحميات الطبيعة النطاق الساحلر للساحل الغربر لخليج العقبة مما يؤ ر ةلر ةمت النطاق
الم در  :اةداد االستشارا

90

التوليل العام للمنطشة مول الدراسة ومرانيا
اللا ل الغربي لخليج العششة

طابا
قطاع طابا  /نويب
62 KM

نويب
مدن قاتمة
مرالز تنمية سياحية

قطاع نويب  /دهط
54 KM

موانئ
مطارات قاتمة
منطقة محميات

دهط
قطاع دهط  /نبت
53 KM

مناطت ونشطة سياحية
محاور رتيسية
محاور فرةية

قطاع نبت  /شر الشيخ
16 KM

نبت

شر الشيخ

مناطت استراتيجية

ينقس الساحل الغربر لخليج العقبة الر اربعا قطاةات متنوةا الو اتا مابين السياحا واللوجيستيات
الم در  :اةداد االستشارا
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التحليل الو فر للنطاقات الساحلية بسيناء
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التوليل ال صةي الرباوي لنشاط الش ة والضعف والةرص والتهديدات الموتملة لرل راسة ()SWOT
المنظ ر اللكاني
نقاط القوة
Strengths

نقاط ال عا
Weaknesses

الفر

 ترتف نسبة ال لور ةن ارناو وهو ما  ارتفاع نسبة فتة غار السن ( وقل من 
 15سنة ) لتسجل  %32.5بارقلي ،
يزيد ةن المتوسط القومي ()105
مقابل  %31.7للمستوا القومي( .
ويرتف ليسجل (  200 ،108لر للل
لت ل إلر  %38.2في محاف ة شمال
 100ون ر ) في سيناء .مما يجعلها فر
سيناء) .وه ه الفتة العمرية غير منتجة،
مقدمة المناطت الغنية ب روتها البشرية
الفتة
ةلر
ارةالة
ةطء
من
يزيد
مما
من ال لور ،وهي الفتة التي يق ةلر

العمرية النشطة ليسجل  ،%61.5مقابل
ةاتقها التنمية.
 %60.7للمستوا القومي تعداد
 ارتفاع نسبة الشباط فر مناطت سيناء

.2006
 هرت بوادر إيجابية النخفاض نسبة
األمية بين السلان ليسجل نحو   %28ارتفاع نسبة األمية بين النساء لتسجل
 %60.5مقابل  %39.5لل لور ،ويدل
مقابل نحو  %30للمستوا القومي.
لا ةلر التمييز د المروة.،
 ترتف نسبة من ل يلتحت بالتعلي من
جملة التسرط لتسجل وه ا مؤشر
إح اتي ةلر جانط لبير من األهمية،
ألن هناا ةمقة ارتباط طردية بين
التسرط من التعلي وارتفاع نسبة
األمية .لما يعد مؤشر ها لقياس مدا
نجاح السياسة التعليمية.
 ارتفاع معدل البطالة
 ارتفاع معدل البطالة بالنسبة لإلناو
ليسجل  ،%20.4مقابل  %8.4لل لور،
وهو ما يدل ةلر التمييز د المروة
الشريا األساسي في المجتم .
الم در  :اةداد االستشارا





Opportunities

المخاطر
Threats

استغمل مبادرة تعلي الفتيات ،واتاحة  ةامل القرط الملاني وسهولة االت ال
بين شبة جزيرة سيناء  ،وإقليمي
فر ة التعلي للجمي ( وهو حت لفلا
سيناء فر الملان
القاهرة والدلتا ،ي
الدستور للجنسين ) ،م إةطاء تعلي
األم ل لتدفت المهاجرين من ه ين
ارناو األولوية العليا في األجندة المحلية
ارقليمين حيو يساهمان معا ،بما يعادل
بقطاع التعلي .
 %75.4من جملة المهاجرين إلر إقلي
التوس في ف ول رياض األطفال ،للحد
قناة السويس ،مما يؤد إلر مزاحمة
من التسرط من التعلي .
الوافدين الجدد لسلان ارقلي ( خا ة
ارسراع في توفير فر ةمل جديدة،
محاف ات القناة ال مو ) من حيو السلن
إلر
في مختلا مجاالت التنمية ،سيؤد
وفر العمل وال غط ةلر الخدمات،
خفض معدل البطالة ةلر مستوا االقلي
وما ترتط ةلر لا من تدهور البيتة
)%
والبالغ  ( %10.6الجمهورية 9.7
الطبيعية ،وتفاق معدالت البطالة ومشللة
إلر وقل من  %5لما هو موجود حاليا
العشواتيات.
بمحاف ة جنوط سيناء.
 الخ ات الديموجرافية للمهاجرين،
تفعيل دور المروة بجمي محاف ات
الر سيناء ،خا ة ما يت ل بالحالة
وساسي
ومرالز ارقلي  ،بطةتبارها شريا
التعليمية يعد من وه ملامن الخطر
في المجتم ،
لنوةية المهاجرين .
إملانية تحقيت الربط بين شبا جزيرة
 الفجوة القاتمة في اتجاهات تيارات
سيناء ،والمحاف ات األخرا من خمل
الهجرة بين الح ر والريا ،فهناا
شبلات النقل واللهرباء وارت االت،
اختمل وا ح بين توافد المهاجرين
ول لا مشروةات اللبار واألنفاق،
والمساحات األر ية المأهولة بالسلان،
ةلر ون يوالط لا ارختيار الدقيت
مما ودا إلر تفاق مشللة العشواتيات
والمدروس لمواق التجمعات العمرانية
حول المدن الرتيسية
الجديدة ،والمناطت ال ناةية ،والمرالز
الخدمية المستهدفة
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التوليل ال صةي الرباوي لنشاط الش ة والضعف والةرص والتهديدات الموتملة لرل راسة ()SWOT
المنظ ر الشيئي
نقاط القوة
Strengths

نقاط ال عا
Weaknesses

الفر

Opportunities

 إملانية االستغمل األم ل للمحميات
 توافر التربة ال الحة للزراةة وخا ة  زحا الل بان الرملية وخا ة ةلر
الطبيعية الموجودة بارقلي لتنشيط
السواحل الشمالية ومنطقة وسط سيناء
بمحاف ة الشرقية بغرط ارقلي .
السياحة البيتية خارجيا وداخليا ،
بارقلي مما يؤ ر ةلر المحميات
 وجود المحميات الطبيعية بارقلي ووي ا
.
الزراةية
ي
واألرا
الشمالية
الطبيعية
 إملانية تنمية المناطت حول بحيرة
المحميات القاتمة التراو الطبيعي
العالمي والتر تعمل ةلر زيادة قدرات
الج ط السياحر بارقلي .
 توافر وتنوع الموارد الطبيعية بارقلي
بما يسمح بقيا االنشطة الزراةية
وال ناةية المختلفة.
 توافر م ادر الطاقة المتجددة بارقلي
وخا ة الطاقة الشمسية والرياح.






 تعرض العديد من المناطت بسيناء
لمخاطر السيول وخا ة فر شمال
وجنوط سيناء مما يؤ ر ةلر اشلال
التنمية بها.

هور مشللة نحر و تآلل الشاطئ

وإنجراا التربة وتدمير وشجار النخيل
فر الشواطئ الشمالية بارقلي .

المخاطر
Threats

 مخاطر السيـول (بشمال وجنوط سيناء)
والتر تعوق التنمية وتحد من إنتشارها.

 تعـرض قطاةات السواحل الشمالية
بارقلي لتآلل شواطتها بما يؤ ر سلبا
التنمية السياحية الشاطتية.
البردويل وارستفادة من ال روة السملية
بها.
 التخل من مياه ال را ال ناةي
والمخلفات ال لبة بطريقة غير آمنة مما
 إستغمل م ادر الطاقة المتجددة بارقلي
يؤ ر سلبا ةلر البيتة.
فر وشلال التنمية المختلفة والمقترحة
بارقلي .
عا النشاط السياحر نتيجة التدهور

 إملانية قيا العديد من ال ناةات ةلر
الموارد التعدينية المتوافرة بارقلي
ل ناةات ( الطوط – الزجاج –
األسمنت – السيراميا – الرخا )...

 وجود مساحات لبيرة من رواسط
التنوع اللبير فر البيتة النباتية
السبخات التر تتلون من طين وطمر
والحيوانية بارقلي
ووممح التر تغطر السهول الشمالية
وجود العديد من الموارد األر ية
وخا ة بمحاف ة بورسعيد ،بما يعوق
من
للعديد
والتعدينية والتر تعتبر وساسا
ويزيد من عوبة تنمية تلا المناطت.
ال ناةات ( الطوط – الزجاج –
والحياة
المرجانية
الشعاط
ن
تدهور

 تنمية ال ناةات البترولية بارقلي من
األسمنت – السيراميا – الرخا –
البحرية فر المحاف ات المطلا ةلر
خمل الموارد الغنية من البترول والغاز
وحجار الزينة)...
اللافية
الرقابة
ةد
نتيجة
االحمر
البحر
الطبيعر.
غنر ارقلي بالموارد البترولية ( البترول
ةلر األنشطة السياحية .
 إملانية االستفادة من الموارد الماتية
 الغاز الطبيعر ) . تدهور ال روة السملية ببحيرة البردويل
السطحية والجوفية بسيناء فر التنمية
توافر وتنوع الموارد الماتية بارقلي ما
نتيجة العديد من المشالل البيتية
الزراةية.
بين المياه السطحية والمياه الجوفية.
والمخالفات التر يرتلبها ال يادين والتر
تؤ ر ةلر ال روة السملية بها.

فر الشعاط المرجانية والبيتة البحرية
للبحر األحمر بسبط.

 إحتمال حدوو تسرط إشعاةر من
مفاةل ديمونة المجاور للحدود
الم رية فر سيناء مما يشلل خطرا
 إملانية االستفادة من المخلفات الزراةية
لبيرا ةلر ونشطة التنمية
وال ناةية وتعزيز ةمليات تدوير
بالمحاف ة.
المخلفات بارقلي .

الم در  :اةداد االستشارا
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التوليل ال صةي الرباوي لنشاط الش ة والضعف والةرص والتهديدات الموتملة لرل راسة ()SWOT
المنظ ر االقت ا ي
نقاط القوة
Strengths

 وجود ما يقرط من  %50مورد ورض
خالي للتعمير والتنمية
 وجود موارد طبيعية /خامات طبيعية
هاما
 مورد بشرا لبير يم ل سوق استهما
لبير
 إقت اد متنوع متحول نحو ال ناةا
والديناميلية
 درجة من التخ

النسبر

 درجة جيدة من إررتباط بطالسواق
الدولية
 درجة من التليا م ارقت اد العالمر
 فر است مارية قوية ارا ر زراةية
و ناةات وسياحا قوية
 طبيعة متنوةة زراةية
مازالت بلر

نقاط ال عا
Weaknesses

 طول الحدود البحرية.
 ارتفاع معدالت إالمية والبطالة.
 التخلا النسبي والفقر وخا ا فر
المجتمعات الريفية
 التهديدات األمنية ن را لطول الحدود
البرية م إسراتيل وفلسطين.

الفر

المخاطر
Threats

Opportunities

 زيادة حرلة التجارة العالمية  ،وإيرادات  مخاطر السيـول (بشمال وجنوط سيناء)
والتر تعوق التنمية وتحد من إنتشارها.
القناه
 المزايا التنافسية لموانئ الموجودة

 مخاطر حوادو الطرق

 مناف قويا لل ادرات الم رية

 مخاطر التهريط/إالفراد والب ات
وإالسلحا

 نمو السياحة في ل االمن المتوق


هور التشافات بترولية وغاز طبيعي

 تلوو البيتة فر ل ير من المواق وخا ة  استغمل مورد الفح بمنج المغارة
البحيرات

 مخاطر اررهاط
 األمن العسلر
 مخاطر السيول

 مخاطر استنزاا الموارد/المباه من
جانط إسراتيل
 محاوالت حفر قناه بين البحر الميت
والبحر المتوسط

حراوية – بيتا

 سواحل بحرية بطول  3000ل
لمستغمل السياحي وال يد

الم در  :اةداد االستشارا
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التوليل ال صةي الرباوي لنشاط الش ة والضعف والةرص والتهديدات الموتملة لرل راسة ()SWOT
المنظ ر االجتماوي
نقاط القوة Strengths

 وتساع الرقعة الملانية .

 تنوع الوحدات العمرانية البدوية
والريفية والح رية

نقاط ال عا
Weaknesses

 ةد تناسط التوزي العمرانر م
اتساع الملان.

 استمرار ال قافة البدوية في قطاع
واس من األرض.
 تنوع األنشطة االقت ادية والمهنية
 ةد التناست الريفر الح را .
للسلان .
 الموق االستراتيجي المتميز .
 تنوع وتفرد ارملانيات والموارد
الطبيعية وبخا ة السياحية
والتعدينية.
 وجود العديد من المقومات
االقت ادية التي يملن ون تقو
ةليها العديد من ال ناةات و
المشاري اللبيرة وال غيرة.
 انخفاض ل افة الف ول الدراسية
بالمدارس.
 سهول االنتقال داخل ارقلي
وخارجا.

الم در  :اةداد االستشارا

 يشوط وجزاء لبيرة النعرات العاتلية
والقبلية.
 وجود نمط للتح ر العشواتر.

الفر

 النق الشديد في وةداد األطباء و
الممر ين.
 نق

وةداد ق ور ال قافة .

Opportunities

 وجود شواطئ طويلة ت لح لخلت فر
است مارية

 النمو العشواتر للعمران.

 إملانية نمو تجمعات ةمرانية غير
مخططة.
 إملانية إحداو توازن ديموجرافر بسبط متاخمة
سيناء رقلي الدلتا الملت بالسلان.
 االستقطاط الشديد بين ال قافة المنفتحة
 إملانية توفر الل ير من فر
األسر الناشتة.

العمل للشباط و

 وجود مرالز ح رية شاطتية قابلة للنمو
واالستيعاط االقت ادا والسلانر .

 ةد قدرة السياسات ارجتماةية ةلر 
دمج الجماةات البدوية في الترليط
السلانر لإلقلي .
 يسلن ارقلي نوةان من ونماط السلان
احدهما مقي  ،و األخر وافد.

المخاطر
Threats

ةلر العال وال قافة التقليدية المنغلقة.
 متاخمة سيناء رسراتيل جعلتها ةر ا
ألا تقلبات سياسية وومنية لما إنا
ةر ا ألا تداةيات حدودية.
 الطبيعة ال حراوية وبطء ةجلة التنمية
تزيد من عوبة اختيار إستراتيجيات
التنمية ارقليمية المناسبة والتي تحقت
األهداا السياسية والتنموية
 إملانية تعرض ارقلي للنزاةات
السياسية والحربية .
 ةد التجانس بين السلان المقيمين
والوافدين.
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المنظ ر العمرانط
نقاط القوة Strengths

نقاط ال عا
Weaknesses

 فقدان التوازن بين المعمور والممعمور
بارقلي .

 تمت سواحل سيناء بموق
إستراتيجر إقليميا ودوليا ها
شمال شرق القارة ارفريقية
عا االت ال بين ( الشرق – الغرط

وإطملها ةلر البحر األبيض
) ،وبعض مناطت الجنوط الةتماده
واألحمر واحتواءها للمف ل بين
بشلل لبير ةلر المعديات ،و عا
قارتر وفريقيا وآسيا من الناحية
ارتباط مناطت التنمية الجديدة بالمناطت
الشرقية وتتميز بموق جغرافر
القاتمة
فريد في ملتقي القارات ال مو ةند
 االنعزالية فر الموق لشبا جزيرة
المدخل الشمالي لقناة السويس،
سيناء لأحد سمات المحاف ات الحدودية.
مما يع الدور المعبرا لم ر
ور يا وبحريا وجويا.
 سيطرة طاب االرا ر ال حراوية ةلر
هيلل استعماالت االرا ر مما يقلل
 منطقة قناة السويس ات األهمية
ويبطء من معدالت التنمية العمرانية...
الدولية فر ربط الشمال بالجنوط
(البحر المتوسط بالبحر األحمر)   ،تداخل االستعماالت العمرانية المختلفة
ومنطقـة شبا جزيرة سيناء ات
والمناطت العسلرية ،وتقييد االرتفاةات
األهمية االستراتيجية والتاريخية.
واالمتدادات الروسية للمباني مما يسمح
بالزحا ةلر األرا ي الزراةية
 واجهة بحرية لبيرة ،تتم ل فر
باالمتداد األفقر.
سواحل ةلر البحر المتوسط
والبحر األحمر وقناة السويس
والبحيرات
 تتمت سيناء بطملانات تنموية
لبيرة تؤ ّهلها لتحقيت طفرة
إقت ادية وإجتماةية

الم در  :اةداد االستشارا

الفر

Opportunities

 املانية تعزيز التلامل االقت ادا م
الممللة العربية السعودية واألردن واليمن.
 االستفادة من النمو االقت ادا السري لدول
جنوط وجنوط شرق آسيا.
 إقامة العديد من المشروةات ال ناةية
المشترلة مما يوفر الفر رنشاء مناطت
ناةية حرة ول لا إنشاء مناطت خدمات
إقليمية للسفن.

المخاطر
Threats

 زيادة الفاقد القومي من االست مارات
المتوقفة للمشروةات القومية بسيناء
بل وتعر ها لمزيد من ارهما والتهالا
مما يؤ ر سلبا ةلر لفاءة إدارة التنمية
وةواتدها المتوقعة.
 زيادة الفجوات التنموية بين المناطت
الريفية البدوية والمناطت الح رية وما
يترتط ةليها من انخفاض فر معدالت
التنمية ارقت ادية واالجتماةية .

 استيعاط متطلبات اللتل ارقت ادية األسيوية
 تداةيات الق ور النسبر لعدد سلان
البعيدة لال ين واألسيان والهند داخل
شبا جزيرة سيناء مقارنةَ باقليمها
المناطت االقت اية والمناطت التجارية الحرة
وبالجمهورية من زيادة االنعزالية ،
لتلون محطات ومامية لخدمة السوق األفريقر
وةد القدرة ةلر خلت خطوط دفاةية
والشرق ووسطر واألوروبر.
وومنية للدولة قوامها المورد البشرا .
 التوجهات المستقبلية للتنمية العمرانية فر
م ر والرغبة فر الخروج من الوادا القدي  تلوو المناطت المتاخمة للمناطت
ال ناةية والمسطحات الماتية الرتيسية
إلر سيناء  ،لتسه فر حرلة استيطان
بارقلي  ،والمخاطر الناتجة ةن تلوو
السلان ونشأة تجمعات ةمرانية جديدة.
مناطت الممحات والبحيرات بارقلي .
 تنمية مورد االرض الحيز غير المأهول
(المساحة غير المستغلة) فر سيناء فر إطار  محدودية الربط بين وجزاء الجهة
الشرقية لقناة السويس والجهة الغربية،
يعمل ةلر استحداو مشروةات ات قل
وارت ال الروسر لمحاف تر سيناء.
تنموا قادرة ةلر إجت اط واستيطان السلان.
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التوليل ال صةي الرباوي لنشاط الش ة والضعف والةرص والتهديدات الموتملة لرل راسة ()SWOT
الشنية االساسية
نقاط ال عا
Weakness

نقاط القوة
Strengths

الفر
Opportunities

المخاطر
Threats

شبلة الطرق والنقل

 الموق المتميز لسيناء ةلي حدود م ر.



 التنوع في وساتل النقل المتاحة .

 قناة السويس تعمل لعاتت للربط

 منارة السويس يعمل ةلي تع ي دور النقل
البحر .

عا درجات األمان وخ و ا في شبة

جزيرة سيناء

 االةمال ال ناةية لألنفاق لتدةي ات الية
شبة جزيرة سيناء بباقي الجمهورية

 تدهور الحالة ارنشاتية لبعض الطرق.

عا الربط بين الشرق والغرط.

 اهتما الحلومة المرلزية بدة مشاري
البنية األساسية وخا ة فر محاف ات
ال عيد.

 تدهور حالة شبلات الطرق.

 مشروع تطوير مزلقانات ومحطات السلا
الحديدية الجار تنفي ه.
 استفادة الساحل الشرقي لخليج السويس
من إملانية تع ي دور قناة السويس.

شبلات التغ ية بالمياه والطاقة










 ةد توافر االست مارات المرتفعة التي تعوق
االستخدا الموس

توافر معدالت ةالية من سطوع الشمس لما  سياسة دة الطاقة المفرط والتسعير المطبت  تشجي القطاع الخا في االست مار لتنفي
مشروةات الطاقة الجديدة والمتجددة
لها حاليا بم ر يحد من منافسة ونماط
تتوافر معدالت ةالية من سرةات الرياح.
الستخدامها محليا وو للت دير للخارج مما
الطاقة المتجددة ويجط إةطاتها وةما
عا القدرات المالية واالست مارية

توافر الل ير من م ادر الطاقة التقليدية من
يعمل ةلر توفير فر العمل.
مما م.
غاز وبترول وفح وطفلة بترولية والطاقة
 استمرار سياسة دة الطاقة المفرط وةد
 إقامة مناطت سياحية تستمد طاقتها من
 ارتفاع التللفة الروسمالية لمع معدات
الجيوحرارية وطاقة المد والجزر.
إةطاء دة مما ل للطاقة الجديدة والمتجددة
الم ادر المتجددة غير الملو ة للبيتة
الطاقة المتجددة والتي قد تعوق انتشارها
مما قد يعوق التوس في االستخدا
توافر هير حراو ومواق متسعة
(الطاقة الخ راء  )Zero Corbonلما
عا برامج التوةية وارةم وارةمن

تشج ةلر إقامة مشروةات الطاقة
تعمل ةلر التخل اآلمن من المخلفات م  قد ال يتزامن إقامة مشروةات الطاقة
ةن فواتد التلنولوجيات الجديدة واقت اداتها
المتجددة وربطها بالشبلة اللهرباتية
المتجددة لتوليد اللهرباء م الطلط ةليها
استخدا تلنولوجيات البيوماس في لا.
ول لا إبراز اآل ار اريجابية ةلر ن افة
األمر ال قد يعتبر معوق
توافر البنية األساسية وشبلات اللهرباء ما
 إقامة مشروةات التوليد المشترا لللهرباء
البيتة وسممتها.
يشج ةلر تمن طرق ومواني وطين
وتحلية المياه باستخدا تلنولوجيات الطاقة
 ةد توافر التشريعات والقوانين التي تخل
تلنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة
الجديدة والمتجددة م فتح مرالز تدريبية
المشالل التي تعترض المستخدمين.
توافر الخبراء والفنيين في مجاالت ترليط
متطورة للعمالا البشرية
وتشغيل و يانة معدات الطاقة الجديدة
والمتجددة

الم در  :اةداد االستشارا
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رؤية التنمية المقترحة للنطاقات الساحلية بسيناء
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 رؤي التنمية المشتر ه للنطاقات اللا لية
رفح

 1رؤية الساحل الشمالي الشرقي
“محور تنمو تنافسي يعتمد ةلر تنمية سياحية
شاطتية وةمران خدمي وونشطة تجارة ولوجستيات
معتمدة ةلر الربط الدولة لأحد البوابات الشرقية لم ر “

بورسعيد

1

الشيخ زويد
العريش

بتر العبد

ونشطة لوجستية منطقة حرة .
ونشطة بحرية و يد موانئ وخدمات سفن  -تسويت المنتجات البحرية – موانئ
وخدمات سفن البحرية  -ناةة القوارط واليخوت
ونشطة سياحية إسلان سياحي وفندقي  -مناطت ترفيهية  /ونشطة ريا ية ةالمية.

 2رؤية الساحل الشرقي لخليج السويس
“ محور تنمو تلاملي م التنمية بمحور قناة السويس
تعتمد ةلر تنمية ألقطاط ةمرانية بال هير ال حراو
لمحور قناة السويس م التقاطعات للمحاور العر ية
بالقطاع الشمالي من المحور  ،وتنمية ناةية قاتمة ةلر
ال روات التعدينية بالقطاع األوسط  ،وتنمية سياحية
شاطتية وةمران خدمي“
ونشطة سياحية إسلان سياحي وفندقي  -مناطت ترفيهية  /ونشطة ريا ية محلية
وةالمية
ال ناةات االستخراجية والتعدينية قاتمة ةلي الرمال البي اء والرمال السوداء والفح
والحجر الجير والرخا والتربة الزلطية

 3رؤية الساحل الغربي خليج العقبة
“محور تنمو تنافسي سياحي لوجيستي ممتدة ةلي
طول الواجهة الغربية خليج العقبة “
ونشطة سياحية ات بغة ةالمية تنافسية إسلان سياحي وفندقي  /مناطت ترفيهية /
ونشطة ريا ية ةالمية ) ...
منطقة لوجستية لتداول الحاويات  -تجارة الترانزيت .
ونشطة سياحية إسلان سياحي وفندقي  /مناطت ترفيهية  /ونشطة ريا ية ةالمية ) ...
ميناء بحر وخدمات سفن

الم در  :اةداد االستشارا

السويس
ةيون موسر
راس سدر

طابا

2
ابوزنيمة

نويب

3

ابورديس

دهط
الطور
نبت
شر الشيخ
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األسس المتبعة لتحديد القطاةات التنموية للنطاقات الساحلية بسيناء
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يبائخ ئحلبل الموجهات القومية والأ ليمية و محلية للنطاق الساحلي.
تش
ت
يبائخ خنص الوضع الراهن تما سملة من مراعاة الخدود الأدا يرة الحالية لمراكر اليحر الأحمر.
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مراعاة وحود م ات عية او قترحة وعدم
ل
ي
الأستعاية بالنطاقات الساحلية ا مخددة من قبل ورارة السباحة وهيية نسنط السباحة.
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 ليخديد القطاعات موية قة ن ب ق م الأحد ا ا ر والأ ارات ا ا ية:
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 صلاحبات الأراضي لييمية ( منطور الينيي هو يرة ا معد من قبل هيية خطنط عمرابي).
 ولأبات الأراضي الحالية.
ب
ال
 تم مراعاة قابون الينية قرم  4لسية  1994والمعدل ئ قرم  9لسية  2009تسان الخدود الساحلية عمق لأئ يرد عن  30كم قي الطهتر صحراوي .ينيما لم ييم الألترام باقل عمق ( 10كم من خط
الساحل) حيب تم الأحد قي الأعيبار حدود سلاسل الخبال والهصات تسنباء واليي قلب قي بعص المباطق عن 10كم.
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القطاةات التنموية المقترحة للناطت الساحلي الشمالي الشرقي
مناطت تنمية

ناةية

مناطت لوجيستسة
مناطت تنمية سياحية
17KM

28 KM

رفح الشيخ
زويد

47 KM

العريش

33 KM

المزار

28 KM

بتر العبد

42 KM

رمانة

مناطت تنمية زراةية
بورسعيد

الطريت الساحلي الدولي
االسماةيلية

العوجة

مشاري تنمية سياحية

مشاري تنمية زراةية
مشاري لوجيستسة
مشاري تنمية

ناةية

محور تنمو تنافسي يعتمد ةلر تنمية سياحية شاطتية وةمران خدمي وونشطة تجارة ولوجستيات معتمدة ةلر الربط الدولة لأحد البوابات الشرقية لم ر .
الم در  :اةداد االستشارا
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القطاةات التنموية المقترحة للناطت الساحلي الشرقي لخليج السويس

مناطت تنمية

ناةية

مناطت لوجيستسة
مناطت تنمية سياحية
مناطت تنمية زراةية

السويس
22 KM
ةيون موسر
28 KM
راس سدر

73 KM
ابو زنيمة
20 KM
راس ابو رديس

87 KM

مشاري تنمية سياحية

الطور

مشاري تنمية زراةية
مشاري لوجيستسة
مشاري تنمية

ناةية

محور تنمو تلاملي م التنمية بمحور قناة السويس تعتمد ةلر تنمية ألقطاط ةمرانية بال هير ال حراو لمحور قناة السويس م التقاطعات للمحاور
العر ية بالقطاع الشمالي من المحور  ،وتنمية ناةية قاتمة ةلر ال روات التعدينية بالقطاع األوسط  ،وتنمية سياحية شاطتية وةمران خدمي
الم در  :اةداد االستشارا
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القطاةات التنموية المقترحة للناطت الساحلي الغربي لخليج العقبة
مناطت تنمية

ناةية

مناطت لوجيستسة
طابا

مناطت تنمية سياحية
مناطت تنمية زراةية

مشاري تنمية سياحية
مشاري تنمية زراةية
مشاري لوجيستسة
مشاري تنمية

62 KM

ناةية

نويب

54 KM
دهط
53 KM
نبت
16 KM
شر الشيخ

محور تنمو تنافسي سياحي لوجيستي ممتدة ةلي طول الواجهة الغربية خليج العقبة
الم در  :اةداد االستشارا
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الساحلية بسيناء
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مود ات رسم الويز الجغرافط لعمق النطاقات اللا لية حليناً
1

رفح

الساحل الشمالي الشرقي

بورسعيد

الشيخ زويد

• مدن وتجمعات بدوية وريفية

العريش

• الطريق الساحلي الدولي

1

بتر العبد

• طبيعة التربة ( أراضي رملية – أراضي سبخات )... -
• مجاري مائية ( ترعة السالم ).
• مواقع استراتيجيات عسكرية.
• مناطق استصالح زراعي
السويس

2

الساحل الشرقي لخليج السويس

ةيون موسر

• مدن وتجمعات .

راس سدر

طابا

• مرتفعات جبلية .
• مناطق استصالح زراعي .

• مناطق تنقيب وحقوق امتياز للبترول.
3

ابوزنيمة

نويب

الساحل الغربي لخليج العقبة
• مدن ومنتجعات سياحية .

ابورديس

3

2

دهط

• مرتفعات جبلية .

تتنوع محددات رس الحيز الجغرافي لعمت
النطاقات الساحلية بسيناء
الم در  :اةداد االستشارا

الطور
نبت
شر الشيخ
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توديدومق النطاقات اللا لية
رفح

ت تحديد ةمت النطاقات الساحلية وفت المحددات الم لورة
لرس الحيز العمرانر لعمت النطاقات الساحلية ووفقا لقانون
البيتة رق  4لسنة  1994والمعدل برق  9لسنة  2009بشأن
الحدود الساحلية بعمت اليزيد ةن  30ل في ال هير
ال حراو  .بينما ل يت ارلتزا بأقل ةمت ( 10ل من خط
الساحل) حيو ت األخ في ارةتبار حدود سمسل الجبال
واله اط بسيناء التر تحد النطاقات الساحلية مما يجعل
النطاقات اقل من  10ل فر بعض المناطت
 1الساحل الشمالي الشرقي

بورسعيد

الشيخ زويد
العريش

1

السويس

 تم تحديد عمق النطاق الساحلى للساحل الشمالى الشرقى وفقا
للمحددات السابقة وبالدراسة تبين ان عمق النطاق يتراوح بين
 5كم او اقل مثل (مدينة بورسعيد وبورفؤاد ) ويصل الى 30
كم فى مناطق اخرى مثل (مدينة بئر العبد ومدينة العريش )

2

3

ةيون موسر

الساحل الغربي لخليج العقبة
 تم تحديد عمق النطاق الساحلى للساحل الغربي لخليج العقبة وفقا
للمحددات السابقة وبالدراسة تبين ان عمق النطاق يتراوح بين
اقل من  5كم فى بعض المناطق مثل (مدينة دهب ونوبيع )
ويصل الى  14كم فى مناطق اخرى مثل ( مدينة شرم الشيخ )

الم در  :اةداد االستشارا

راس سدر

طابا

الساحل الشرقي لخليج السويس
 تم تحديد عمق النطاق الساحلى للساحل الشرقي لخليج السويس
وفقا للمحددات السابقة وبالدراسة تبين ان عمق النطاق يتراوح
بين  5كم او اقل فى بعض المناطق مثل (ابو زنيمة ) ويصل
الى  20كم فى مناطق اخرى مثل ( مدينة راس سدر ومدينة
الطور )

بتر العبد

ابوزنيمة

نويب
ابورديس

3

2

دهط
الطور
نبت
شر الشيخ

عمق النطاق الساحلى
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إستراتيجية التعامل المقترحة للساحل الشمالر الشرقر

(رفح  -العريش)

ل
الوضف العام لقطاع

 يمتااد ه ا ا القطاااع ماان مدينااة رفااح حتاار مدينااة
العااريش بطااول حااوالي  45ل ا مت اامنا الشاايخ
زويد  ،وي ل ةمت النطاق حوالر  30ل .
الأمكايبات والمرابا اليباقسية

 45ل
رفح

نطاق تنمية لوجيستية

نطاق تنمية

ناةية وزراةية

مدينة رفح

 محاااور رفاااح العاااريش هاااو محاااور تنماااوا تنافسااار
يعتماااد ةلااار تنمياااة الساااياحة الشااااطتية والعماااران
الخاادمر وانشااطة التجاااارة واللوجيسااتيات اةتماااادا
ةلر الربط الدولر ن را للموق المميز لاحد بوابات
م اار الشاارقية م ا املانيااة ربااط المحااور بااالطريت
السااااحلر الااادولر مماااا يساااهل مااان ةملياااا التلامااال
االقليمي
استراييخية التعامل المقترحة
 يم ل نطاق مدينة رفح ول ا نطاق مديناة العاريش
نطااااق تنمياااة لوجيساااتية  ،فاااي حاااين يم ااال نطااااق
الشيخ زويد نطاق تنمية ناةية وزراةية .

 الو يفة االقت ادية للقطاع ( :ناةي – زراةي –
لوجستي  -سياحي).

نطاق تنمية لوجيستية

العريش

مدينة العريش

المنطقة الحرة برفح

اقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة
بين العريش – الشيخ زويد

مجمع إنتاج األسمنت جنوب
العريش

مجمع للصناعات الغذائية
بالشيخ زوايد

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين
العريش  /الشيخ زويد
اقامة  3قرى سياحية (المصيدة  /الخروبة /
الريسة) – شرق العريش
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(العريش – بورسعيد الجديدة )
120ل

ل
الوضف العام لقطاع

العريش

نطاق سياحي

سياحة بيتية

انشطة بحرية
و يد

 يمتد ه ا القطااع مان مديناة العاريش حتار مديناة
بورسعيد الجديدة بطاول حاوالي 120لا  ،وي ال
ةمت النطاق حوالر  30ل .

سياحة بيتية

سياحة
ولوجيستي

بورسعيد
الجديدة

الأمكايبات والمرابا اليباقسية

 محااور العااريش – بورسااعيد الجدياادة هااو محااور
تنمااااوا يعتمااااد ةلاااار تنميااااة السااااياحة الشاااااطتية
والعمران الخدمر مستغم ب لا املانياتا التر تتم ل
فاار السااياحة الشاااطتية ةلاار طااول الساااحل ووجااود
محميا طبيعيا (محمية الزرانيت)
استراييخية التعامل المقترحة
 ينقس القطاع الر خمسا نطاقات لاالتر :
•

نطاق غرط مدينة العريش (نطاق سياحي)

• نطاق محميا الزرانيت
• نطاق بحيرة البردويل ( انشطة بحرية و يد )
• نطاق المحميات اال رية
• نطاق بورسعيد الجديدة (نطاق سياحي – لوجيستي -

ناةر )

إنشاء مدينة للطب والعلوم بشرق
بورسعيد

مجمع صناعي متكامل للصناعات
القائمة على الجبس

اقامة قاعات دولية للمؤتمرات والمعارض بمدينة
العريش لتشجيع سياحة المؤتمرات

المنطقة الحرفية بالمساعيد
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(بورسعيد الجديدة  -بورسعيد )

30ل
بورسعيد
الجديدة

نطاق لوجيستي

ناةر سيياحي

بورسعيد

 يمتد ه ا القطاع من مدينة بورسعيد الجديدة حتر مدينة بورسعيد بطول
حاوالي  30لا وهاو نطااق يحتاوا ةلار مواقا اساتراتيجيا هاماا ن اارا
لماارور قناااة السااويس بااا والتاار تم اال محااورا هامااا لخطااوط التجااارة
العالمية ويتراوح ةمت النطاق مابين  5ل إلر 20ل .
الأمكايبات والمرابا اليباقسية

قطاع مدينة بورسعيد  17.5ل

ل
الوضف العام لقطاع

مجمع صناعي لبناء
واصالح السفن
المنطقة الصناعية شرق
بورسعيد
مجمع صناعي
لمنتجات االسماك
بالمنطقة الصناعية
بشرق بورسعيد

منطقة التجارة واللوجستيك
شرق بورسعيد

 محور بورسعيد الجديدة – بورسعيد هو محور تنماوا هاا يعتماد ةلار
اللوجيستيات بشالل رتيساي لماا يتمتا باا مان ةاده ماوانر هاماا تترلاز
حااول اها قناااة ات ااال فاار العااال (قناااة السااويس) باال ااافة الااة الموقا
المميز ال ا يفرض توفير انشطة ات بغا ةالمية .
استراييخية التعامل المقترحة
 ينقس القطاع الر نطاقين لاالتر :
•

نطاق مدينة بورسعيد الجديدة(سياحة– لوجيستيات – ناةر )

• نطاق مدينة بورسعيد (لوجيستيات – روة سمليا )

 الو يفة االقت ادية للقطاع
• ( خدمات لوجيستية ةالمية – ناةر -مرالز مال واةمال )
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ل
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السويس

ةيون موسي
نطاق تنمية

راس سدر

ناةية

ابو زنيمة
راس ابو رديس

نطلت لوجيستي

 محور تنمو تلاملي م التنمية بمحور قناة الساويس
يعتمااد ةلاار تنميااة السااياحية الشاااطتية واللوجيسااتيات
والعمااران الخاادمي مسااتغم با لا املانياتااا التاار تتم اال
فر لونا المدخل الجنوبي لقناة السويس .

السويس

 22ل

 يمتد ه ا القطاع من مدينة السويس حتر مدينة ةياون
موسي بطول حوالي  22لا وهاو نطااق يحتاوا ةلار
مواق استراتيجيا هاما ن را للونا يم ل مادخم لقنااة
السااويس للساافن القادمااا ماان البحاار االحماار وي اال
ةمت النطاق الر حوالر  20ل .
الأمكايبات والمرابا اليباقسية

الطور

استراييخية التعامل المقترحة
 ينقس القطاع الر نطاقين لاالتر :
•

نطاق مدينة السويس (نطاق تنمية

 الو يفة االقت ادية للقطاع
• ( خدمات لوجيستية – ناةر)

ةيون
موسي

ناةية )

• نطاق مدينة ةيون موسي (لوجيستيات)

(السويس – ةيون موسي)

شر الشيخ

منطقة التجارة واللوجستيك
شمال شرق السويس
مجمع صناعي تعديني قائم على
الحجر الجيري

مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة
الصناعية شمال غرب خليج السويس

مجمع صناعي لمنتجات االسماك
بالمنطقة الصناعية بالسويس

مركز عيون موسى السياحي
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ل
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ةيون
موسي

ةيون موسي
نطاق تنمية

راس سدر

ناةية وسياحيا

ابو زنيمة
راس ابو رديس

نطاق
ناةي

 محور تنمو تلاملي م التنمية بمحور قناة الساويس
يعتمااد ةلاار التنميااة ال ااناةية القاتمااة ةلاار ال ااروات
التعدينياااة بالقطااااع باال اااافة الااار اساااتغمل الواجهاااا
الساحلية فر توطين االنشطة السياحية .

السويس

101ل

 يمتد ه ا القطاع مان مديناة ةياون موساي حتار مديناة
ابو زنيمة بطول حوالي  101ل مت امنا مديناة راس
ساادر التاار تقاا ةلاار بعااد  28لاا ماان مدينااة ةيااون
موسااي  .ويتااراوح ةماات النطاااق مااابين  5ل ا إلاار
25ل .
الأمكايبات والمرابا اليباقسية

الطور

استراييخية التعامل المقترحة
 ينقس القطاع الر نطاقين لاالتر :
•

نطاق مدينة راس سدر (نطاق تنمية

• نطاق مدينة ابو زنيمة (تنمية

ناةية وسياحيا )

را ابو
رديس

شر الشيخ

ناةية )

 الو يفة االقت ادية للقطاع
• ( تنمية

( ةيون موسي – راس ابو رديس)

ناةية قاتمة ةلر ال روات التعدينية بالقطاع)

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد
بالمنطقة الصناعية بابورديس

مجمع صناعي تعديني متنوع

مجمع صناعي لصناعة الرخام والجرانيت
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راس ابو
رديس

ةيون موسي
ناطت

الأمكايبات والمرابا اليباقسية

راس سدر

ابو زنيمة

166ل

 محااور تنمااو تنافسااي يعتمااد ةلاار التنميااة السااياحية
بمختلا انواةها من سياحة بيتية وشاطتية وةمجية .

راس ابو رديس

نطاق سياحية

استراييخية التعامل المقترحة

السويس

ناةر زراةر

 يمتااد هاا ا القطاااع ماان مدينااة راس ابااو رديااس حتاار
مدينااة شاار الشاايخ بطااول حااوالي 166ل ا مت اامنا
مدينة الطور التر تق ةلر بعد 79ل من مديناة شار
الشيخ ويتراوح ةمت النطاق مابين 4ل إلر 20ل .

( راس ابو رديس – شر الشيخ )

الطور

 ينقس القطاع الر نطاقين لاالتر :
•

نطاق مدينة الطور (تنمية

ناةية زراةية )

• نطاق شر الشيخ (تنمية سياحية )

 الو يفة االقت ادية للقطاع
• ( سياحة ةالمية )

شر
الشيخ

شر الشيخ

مشروع استصالح  50الف فدان على
مياه السيول ب (وديان البروك ..

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بشرم الشيخ

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين
الطور  /راس دمحم
مركز جنوب مدينة الطور السياحي

محطة تحلية مياه
مركز رأس الكنايس
الترفيهي السياحي
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طابا

طابا

ناطت سياحي

 يمتااد ها ا القطاااع ماان مدينااة طابااا حتاار مدينااة نوبيا
بطااول حااوالي  62لاا ويم اال النطاااق قيمااة تاريخيااة
واساااتراتيجية لبياااره ن ااارا للموقااا المتمياااز ويختلاااا
ةمااات القطااااع ماااابين  3لااا الااار  5لااا حساااط جباااال
وه اط طابا.
الأمكايبات والمرابا اليباقسية

• نطاق مدينة طابا (تنمية سياحية ومحميات طبيعية)

نطاق سياحي لوجيستي

 ينقس القطاع الر نطاقين لاالتر :

نويب

62ل

 محااور تنمااو تنافسااي يعتمااد ةلاار التنميااة السااياحية
واللوجيساااتيات اساااتغمال الملانياااات الموقااا المتمياااز
المشرا ةلار الا ةلار حادود  4دول وفاي مواجهاة
الحاادود السااعودية لمااا يتمت ا النطاااق بمااوانر بحريااة
وجويا .
استراييخية التعامل المقترحة

( طابا – نوبي )

دهط

نبت
نوبي

شر الشيخ

• نطاق مدينة نوبي (تنمية سياحية ولوجيستيات )

 الو يفة االقت ادية للقطاع
• ( سياحة ةالمية – لوجيستيات )

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بنويبع  /طابا
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ل
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ناةية

 يعتماااد النطااااق ةلااار التنمياااة الساااياحية بشااالل رتيساااي
وخا ااة مدينااة دهااط لمااا يتمتا بااا النطاااق ماان املانيااات
سياحية فريدة

طابا

نويب

107ل

 محااور تنمااو تنافسااي يعتمااد ةلاار التنميااة السااياحية
اةتمادا ةلر وقوع القطاع ةلر الحدود الشرقية لم ر
ممااا يساااةد ةلاار ج ا ط السااياح ماان دول الجااوار لمااا
يتفااارد القطااااع بمقوماااات ساااياحية متفاااردة وتعااادد
األنماط السياحية .
ل
ي
ي
استرا خية التعامل ا مقترحة

نوبي

نطاق تنمية

 يمتااد ه ا ا القطاااع ماان مدينااة نوبي ا حتاار مدينااة نباات
بطول حوالي  107ل مت امنا مديناة دهاط الساياحية
العالميااة ةلاار بعااد حااوالر  54لاا ماان مدينااة نوبياا
ويختلا ةمت القطاع ما بين  2ل الار  15لا حساط
الجبال واله اط .
الأمكايبات والمرابا اليباقسية

( نوبي  -نبت )

دهط

نبت
شر الشيخ

نبت

 الو يفة االقت ادية للقطاع
• ( سياحة ةالمية )
اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بدهب  /نويبع

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
جنوب محمية نبق
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نبت

 يمتااد ه ا ا القطاااع ماان مدينااة نباات حتاار مدينااة شاار
الشيخ بطول حوالي 16ل ويختلات ةمات النطااق ماا
بين  5الر  15وفقا للجبال والمحميات الطبيعية التار
تحد القطاع من الجهة الغربية .

نويب

16ل

ناةية

 محااور تنمااو تنافسااي يعتمااد ةلاار التنميااة السااياحية
اةتمادا ةلر مديناة شار الشايخ ات ال ابغا العالمياة
واالملانيااات السااياحية الفرياادة للموق ا باال ااافة الاار
تنوع االنماط السياحية .

طابا

نطاق تنمية

الأمكايبات والمرابا اليباقسية

(نبت – شر الشيخ )

دهط

استراييخية التعامل المقترحة
 يعتماااد النطااااق ةلااار التنمياااة الساااياحية بشااالل رتيساااي
وخا ااة مدينااة شاار الشاايخ لمااا يتمتاا بااا النطاااق ماان
املانيات سياحية فريدة

نبت
شر
الشيخ

شر الشيخ

 الو يفة االقت ادية للقطاع
• ( سياحة ةالمية )

تطوير مطار شرم الشيخ

منطقة سياحية عالمية ذات طبيعة خاصة
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