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مقدمة
 فييي إطييار مييا طرحييه المخطييط اإلسييتراتيجر القييومر لم يير  ،2052فقييد إتجهييت
الدولة إلر تعظيم االسيتفاد ميم مخرجيات المشيروعات المقترحيه بهيا وعوائيد ا
االقت ييييادية وإماانياتهييييا االسييييتثمارية والفييييرص المتاحيييية منهييييا بالمحافظييييات
الم رية.
 وتأايييدا لمخرجييات اسييتراتيجية التنمييية المسييتدامة لم يير  ،2030فقييد أخيي ت
الدولة بأسلوب التخطيط االسيتراتيجي الي ي يضيمم االسيتاالم ا مثيم ليماانييات
والمقومييات ويطييرى رؤت التنمييية القطاعييية والماانييية والخطييط الفعاليية لتنفييي
مشروعاتها.
 وبنييااا عليييه ،وفيير ضييوا مهييام ومسييئوليات الهيئيية العاميية للتخطيييط العمرانيير،
يهدف ا العرض الر ياغة الرؤية المسيتقبلية والمشيروعات الداعمية لتنميية
محافظة البحر االحمر بما يعمم علر إحداث توازم تنموت للمحافظية فير إقليمهيا
أخيي ا باإلعتبييار الوضييل الحييالر لهييا بمشييااله وقضيياياط ،وموجهييات ومتطلبييات
التنمية الداعمة لها.
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المالمح والسمات العامة للمحافظة
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الموقل وا مية النسبية لمحافظة البحر االحمر مم الجمهورية (المساحة والساام)
اظتــــٛلـــــغ

رمغ ػتبفظخ اٌجؾش األزتش ثني دائشر ٟػشع
 29 َ 10 - 22 َ 0مشبالٚ ،دتزذ ثني خـٟ
ؿٛي  36 َ 50 ، 33 َ 28ششلبٚ .حيذ٘ب مشبال
ػتبفظخ اٌغ٠ٛظ ٚغشثب ػتبفظبد أعٛ١ؽ
ٚع٘ٛبط ٚلٕب ٚأعٛاْ  ِٓٚاٌششق اٌجؾش
األزتش ِٓٚ ،اصتٕٛة اضتذٚد اٌذ١ٌٚخ ِغ
اٌغٛداْ.

اظتــــغبؽـــــخ

رجٍغ ِغبؽزٙب ؽٛايل  119099وُ 2مبب
٠ؼبدي  ْٛ١ٍِ 28.3فذاْ دتضً ِٓ %57.8
ِغبؽخ اإللٍ %12ٚ ُ١رمش٠جب ِٓ ِغبؽخ
اصتّٛٙس٠خ.

محافظة
البحر
االحمر

اظتغـــــــــــــبؽخ حن 71.13 ٛوُ 2دتضً  ِٓ %0.059إرتبىل
اظتـأٌ٘ٛـخ
ِغبؽزٙب اٌىٍ١خ.

اٌغــــىـــــبْ

٠جٍــغ ٔ 358098غــّخ ػــبَ  .2016دتضــً
 ِٓ %3.3ؽغُ عىبْ إلٍ ُ١عٕـٛة اٌظـؼ١ذ،
ٚحن ِٓ %0.4 ٛؽغُ عىبْ اصتّٛٙس٠خ.

اٌرتو١ـــــــــــت  %96ؽؼش  % 4 ،س٠ف.
اضتؼش ٜاٌش٠فٝ
ِؼــــذي ٔــــّ٠ ٛمذس ِؼذي من ٛاٌغىبْ ثبحملبفظخ  %2.2عٕ٠ٛب
خالي اٌفرتح  ِٓٚ 2016/2006اظتزٛلغ أْ
اٌغـىـبْ
٠شٙذ إخنفبػب ِغزّشا ٌ١ظً إىل  %1.4ػبَ
.2027

اٌزٛص٠غ إٌغجٌ ٟؼذد عىبْ ِٚغبؽخ ػتبفظخ اٌجؾش األزتش ِٓ إرتبيل اصتّٛٙس٠خ
2016
األّ٘١خ إٌغج١خ ضتغُ اٌغىبْ
األّ٘١خ إٌغج١خ ٌٍّغبؽخ

0.40%

12.20%

99.60%

باقي الجمهورية
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87.80%

البحر ا حمر

باقي الجمهورية

البحر ا حمر
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الموقل وا
اضت١ض اظتىبٟٔ

مية النسبية لمحافظة البحر ا حمر مم اإلقليم (المساحة والساام والهيام اإلدارت)
ػتبفظخ اٌجؾش األزتش أؽذ ٜػتبفظـبد إلٍـُ١
عٕٛة اٌظؼ١ذ ٚاٌز٠ ٞؼُ وال ِـٓ ػتبفظـخ
لٕب ٚااللظش ٚأعٛاْ ٚاٌجؾش األزتش ٚع٘ٛبط .

اٌضمــً اٌغــىبٔ ٟرأر ٟاحملبفظخ يف اظتشرجخ األخريح ػٍِ ٝغزٜٛ
اإللٍ ِٓ ُ١ؽ١ش ػـذد اٌغـىبْ ؽ١ـش ثضـً
ٚاظتغبؽٟ
عــىبٔٙب حنــِ %3 ٛــٓ إرتــبيل عــىبْ إلٍــُ١
عٕٛة اٌظـؼ١ذ ػـبَ  ،2016ثّٕ١ـب رـأر ٟيف
اظتشرجخ األٚىل ِٓ ؽ١ش اظتغبؽخ ٚاٌزـ ٟرجٍـغ
حنِ %58 ٛـٓ إرتـبيل ِغـبؽخ إلٍـ ُ١عٕـٛة
اٌظؼ١ذ ٌىٓ رٕخفغ اظتغبؽخ اظتزبؽخ ٌٍزّٕ١خ
ٔز١غـــخ ػـــ١ك اٌشـــش٠ؾ اٌغـــبؽٍٚٚ ٟػـــشح
اٌزؼبس٠ظ.
اعت١ىً اإلداسٞ

٠زى ْٛاعت١ىً اإلداس ٞإللٍ ُ١عٕٛة اٌظـؼ١ذ
ٚاٌجؾـش
ِٓ ػتبفظـبد لٕـب ٚااللظـش ٚاعـٛاْ ً
االزتش ٚع٘ٛبط  ،ثئرتبيل ػذد ِ 39شوضا 53ٚ
ِذٕ٠خ  577ٚلش٠خ ( 157لش٠ـخ سئ١غـ١خ420 ،
لش ٜرٛاثغ)ٚ .رزىـ ْٛػتبفظـخ اٌجؾـش األزتـش
ِٓ ػذد عجؼخ ألغـبَ ؽ١ـش ف فظـً لغـُ
ؽال٠ــت ٚشــالرني اىل لغــُ ؽال٠ــت ٚلغــُ
شالرني ،وّب رشًّ ػذد ػششح ِذْٚ ،ػششح
لش( ٜذتبْ لش ٜثبإلػبف ٝإىل لش٠زبْ ال ٠ذخال
فــٔ ٝـــبق ٚؽــذاد ػتٍ١ــخ لش٠ٚــخ)ِٚ ،ذٕ٠ــخ
اٌغشدلـخ ٘ ٝػبطّخ احملبفظخ ف ٝؽني ٛ٠عـذ
غتّٛػخ ِٓ اٌزغّؼـبد اٌؼّشأ١ـخ األطـغش
ً
ؽغّب ػٍ ٝؿٛي اٌغبؽً ؽ١ش ٠شثؾ اٌـش٠ك
اٌغبؽٍ ٝثني رت١غ اٌزغّؼبد اٌؼّشأ١خ.
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اٌزٛص٠غ إٌغجٌ ٟؼذد عىبْ ِٚغبؽخ ػتبفظخ اٌجؾش األزتش ِٓ إرتبيل إلٍُ١
عٕٛة اٌظؼ١ذ 2016 -
البحر ا حمر
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القوام االقت ادي لمحافظة البحر االحمر
اٌمٛاَ االلزظبدٔ( ٞغت اٌؼبٍِني ثبإلٔشـخ اإللزظبد٠خ)
ظتشاوض ػتبفظخ اٌجؾش االزتش .
القوام
االقتصادى
قطاع
الزراع ة
قطاع
الصناعة
باقي
القطاعات
االجمالى

شٛاؿئ اٌجؾش االزتش

مرسى علم

سفاجة

القصير

الغردقة

راس غارب

حاليب

شالتين

ال محافظة

%20

%2

%5

%1

%1

%31

%5

%14

%4

%9

%8

%8

%45

%4

%1

%12

%76

%89

%87

%91

%54

%65

%94

%74

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

100.00

لـبع اٌظٕبػخ

الم در  :تعداد محافظة البحر االحمر –  -2006توزيل العامليم حسب أقسام النشاط االقت ادي.

16%

18%
16%
14%

11%

12%

10%

10%
8%

5%
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4%

0%

0%

شالتٌن

حالٌب

1%

2%
0%

راس غارب

القصٌر

سفاجا

مرسى علم

الغردقة

لـبع اٌضساػخ

ػتّ١خ ػٍجخ ثبٌجؾش األزتش

80%

اٌشؼت اظتشعبٔ١خ

68%
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القصٌر

سفاجا

مرسى علم

الغردقة

8

السمات الطبيعية والبيئية للمحافظة (الجيولوجية – الطبوغرافية – الهيدورلاية)
اطتش٠ـخ اٌـجٛغشاف١ب حملبفظخ
اٌجؾش االزتش

اطتش٠ـخ اصتٌٛٛ١ع١خ حملبفظخ
اٌجؾش االزتش

اطتش٠ـخ اعت١ذٚسٌى١خ حملبفظخ
اٌجؾش االزتش

رؼبٔ ٟػتبفظخ اٌجؾش األزتش ِٓ اٌشىً اٌـٛيل ٚاٌز ٞثزذ ِٛاصٌ ٞغبؽً اٌجؾش األزتش  ٚرؼزرب عٍغٍخ عجبي اٌجؾش األزتش ِٓ اُ٘ ػبئك ٌٍزّٕ١خ ٔظـشا ٌٛطـٛي اٌمّـُ

اصتجٍ١خ ثٙب السرفبػبد أوضش ِٓ ِ َ 2500غ ِٛ١ي شذ٠ذح يف اٌؼذ٠ذ ِٓ اظتٕبؿك ٚأزشبس ؼتشاد اٌغٛ١ي ثبالػبفخ ٌـزٌه رزّ١ـض احملبفظـخ ثزـٛع يف أـٛاع اٌرتثـخ فّٕٙـب
اٌرتثخ اٌشٍِ١خ ٚاٌظخش٠خ ٚاضتغش٠خ ٚاٌؼذ٠ذ ِٕٙب ٚاٌز ٟرٕٛع ِٓ اظتظبدس اٌزؼذ١ٕ٠خ اظتٕزششح يف ؿٛي ػتبفظخ اٌجؾش االزتش.
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السمات العمرانية (التقسيم اإلداري والاثافات الساانية وإستخدامات ا راضي)
اٌىضبفبد اٌغىبٔ١خ ػٍ ٝاظتغبؽخ اإلرتبٌ١خ ي ِشاوض ػتبفظخ
اٌجؾش األزتش 2016 -

اٌزمغ ُ١اإلداسٚ ٞاظتغبؽخ اظتأٌ٘ٛخ ٚاٌغىبْ حملبفظخ اٌجؾش األزتش
المراكز اإلدارية

الوحدات التابعة

السكان

المساحة

وحدات محلية

قرى

كم2

%

ألف نسمة

%

الغردقة

0

0

8167

7:

199428

56:

سفاجا

2

2

19952

17:

44205

12:

القصير

1

1

18622

16:

44785

13:

مرسى علم

1

1

4966

4:

8024

2:

رأس غارب

1

1

62072

52:

40019

11:

حاليب وشالتين

3

3

5320

4:

21637

6:

إجمالي
المحافظة

8

8

119099

100:

358098

1

ٕ٘بن رجبٚ ٓ٠اػؼ يف

اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ (ػٍٝ
اظتغبؽخ اإلرتبٌ١خ)

مبؾبفظخ اٌجؾش األزتش

(ٔ 2غّخ/وُٝ٘ٚ )2
ً
ألً وضريا ِٓ ِزٛعؾ
اإللٍٔ 42( ُ١غّخ/
وُٚ )2ثني اٌىضبفخ
اٌغىبٔ١خ (ػٍٝ

اظتغبؽخ اظتأٌ٘ٛخ)

(ٔ 4052غّخ /وُ)2
 ٟ٘ٚأػٍِٓ ٝ

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

اٌزٛص٠غ إٌغج ٟإلعزخذاِبد األساػ ِٓ ٟاظتغبؽخ
اظتأٌ٘ٛخ مبشاوض ػتبفظخ اٌجؾش األزتش 2016 -

ِزٛعؾ اٌىضبفخ

اٌغىبٔ١خ يف إلٍُ١

عٕٛة اٌظؼ١ذ (1872
ٔغّخ /وُ)2

250

ٚاظتزٛعؾ اٌؼبَ

200

150

100

50

0
المحافظة

حاليب وشالتيم
ا راضي البور
المساحة المأ ولة

رأس غارب

مرسر علم

سفاجا

منافل وجبانات
ا راضي الزراعية خارج الزمام

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

الق ير

الاردقة

مساام ومتناثرات
ا راضي الزراعية داخم الزمام

ٌٍغّٛٙس٠خ ٚاٌزٞ

٠جٍغ (ٔ 970.6غّخ/

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

وُٚ )2رٌه ٔظشا ٌىرب

الكثافة العامة
(نسمة/كم)2

محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة
سوهاج قنا األقصر أسوان البحر
األحمر

اظتغبؽخ اٌىٍ١خ حملبفظخ
اٌجؾش األزتش.

الكثافة
السكانٌة(نسمة
/كم)2
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السمات العمرانية (التوزيل السااني والفئات الحجمية ونسب التحضر)
اٌزٛص٠غ إٌغجٌ ٟغىبْ ؽؼش ٚس٠ف
ِشاوض ػتبفظخ اٌجؾش األزتش 2016 -

األّ٘١خ إٌغج١خ ظتشاوض ػتبفظخ اٌجؾش
األزتش ِٓ ؽ١ش ػذد اٌغىبْ 2016 -

رٌف
%4

%6

%11
%2

15%

98%

%2
33%

الق ير

سفاجا

حاليب وشالتيم

راس غارب

مرسر علم

حالٌب

%85

12%

الاردقة

المحافظة

100%

13%

%56

حضر
96%

%0

اٌزٛص٠غ اظتىبٌٍٔ ٟزغّؼبد اٌؼّشأ١خ مبؾبفظخ اٌجؾش األزتش

الشالتٌن
رأس غارب

67%

مرسى علم

%5

95%

سفاجا

%2

98%

القصٌر

%0

100%

الغردقة

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

اٌفئبد اضتغّ١خ ظتذْ ػتبفظخ اٌجؾش
األزتش 2016 -
الفئات الحجمٌة

عدد المدن
باإلقلٌم

إجمالً عدد مدن
المحافظة

المدن الملٌونٌة

-

-

1

-

7

1

 100-50ألف

9

-

 50-25ألف

10

3

 25-10ألف

8

1

أقل من 10
أالف

18

5

اإلجمالً

53

10

 250ألف -
ملٌون
250-100
ألف

المدن المتواجدة
بالمحافظة

ػتبفظــخ اٌجؾــش األزتــش ػتبفظــخ ؽؼــش٠خ
ؽ١ـــش رـــأر ٟيف اٌفئـــخ األٚيل ٌـــذسعبد
اٌزؾؼـــــش ( )%95.5ػٍـــــِ ٝغـــــزٜٛ
اصتّٛٙس٠خ .

٠ـــأرِ ٟشاوـــض ػتبفظـــخ اٌجؾـــش األزتـــش
الغردقة

رأس غارب –
سفاجا – القصٌر
الشالتٌن
مرسى علم –
حالٌب –
الزعفرانة – رأس
بناس – أبو رماد
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ثئعزضٕبء ِشوض ؽال٠ت الٔـٗ ِشوـض س٠فـٟ
يف اظتشرجخ األٚىل ِٓ ؽ١ش دسعخ اٌزؾؼـش

أوضــش ِــٓ ِ %90ــٓ اٌغــىبْ ٚرغــزؾٛر
ػتبفظخ اٌجؾـش األزتـش ػٍـِ %11.12 ٝـٓ

إرتبيل عىبْ ؽؼش اإللٍ.ُ١
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السمات الساانية واالجتماعية (الهجر والمالمح االجتماعية)
أُ٘ اظتشىالد االعزّبػ١خ مبشاوض ػتبفظخ اٌجؾش األزتش 2006 -

اعتغشح حملبفظخ اٌجؾش األزتش ِمبسٔخ ثبلٍ ُ١عٕٛة اٌظؼ١ذ
ٚرغ ُٙاعتغشح ف ٝإٌّ ٛاٌغىبٔ ٟحملبفظبد إلٍ ُ١عٕٛة اٌظؼ١ذ ثبٌغبٌتٚ ،رزظذس
ػتبفظـخ عـ٘ٛبط ػتبفظــبد اإللٍـ ُ١يف إسعــبي اظتٙـبعش ٓ٠إىل خبسعٙــب .ثّٕ١ـب رؼزــرب

ػتبفظخ اٌجؾش األزتش ِٓ أُ٘ احملبفظبد اصتبرثخ ٌٍغـىبْ ثـبإللٍٚ .ُ١رغـزؾٛر ػتبفظـخ
اٌجؾش األزتش ػٍ ٟعضء ِٓ اٌٛافذ ٓ٠اٌٙ١ب ِٓ ػتبفظبد ع٘ٛبط ٚأعٛ١ؽ ٚلٕب ٚاصتـضء

االخش رغزؾٛر ثٗ اٌمب٘شح اٌىرب.ٞ

أُ٘ اظتالِؼ اإلعزّبػ١خ ظتشاوض ػتبفظخ اٌجؾش
األزتش 2006-
20.0

ٔغت اٌجـبٌخ مبشاوض ػتبفظخ اٌجؾش األزتش -
2006

15.0

حضر

10.0

ريف

5.0
0.0

محافظة البحر
االحمر

حاليب

شالتيم

راس غارب

مرسر علم

سفاجا

الق ير

الاردقة
60.0

ٔغت األِ١خ مبشاوض ػتبفظخ اٌجؾش األزتش -
2006

50.0
40.0

حضر

30.0

ريف

20.0
10.0
0.0

محافظة البحر
االحمر

حاليب

شالتيم

راس غارب

مرسر علم

سفاجا

الق ير

الاردقة

ٌٚ مذ أصشد اسرفبع ِؼذالد اعتغشح اٌٛافذح حملبفظخ اٌجؾش األزتش يف اسرفـبع ِؼـذي
إٌّـ ٛاٌغـىبٔ ٟيف اٌفـرتح ِـٓ ١ٌ 2006 – 96ظـً ايل ٘ٚ 4.87ـ ٛاػٍـِ ٟـٓ
ِزٛعؾ االلٍٚ ُ١اصتّٛٙس٠خ يف ٔفظ اٌفرتح.

 الم در  :الجهاز المرازي للتعبئة العامة واإلح اا – تعداد الساام عام  2006لمحافظة البحر االحمر .
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السمات الساانية واالجتماعية (مؤشرات التنمية البشرية والخدمات)
ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إٌبرظ احملٍٟ
٠الؽظ إخنفبع ِزٛعؾ ٔظـ١ت اٌفـشد ِـٓ إٌـبرظ احملٍـ ٟاإلرتـبيل
ثبصتٕ 2008/2007 ٗ١ثئلٍ ُ١عٕـٛة اٌظـؼ١ذ ؽ١ـش ٠جٍـغ 7668.18
عٕ١خ  ِٓ ٟ٘ٚإٌغت اظتٕخفؼخ ٔغج١ب ثبٌٕغجخ ظتؼـذي اصتّٛٙس٠ـخ
( 8916.69عٕ١خ) ٠ٚجٍغ ألظبٖ يف وال ِٓ ػتـبفظز ٟاأللظـش ٚاٌجؾـش
األزتــش ٔظــشا ٌـج١ؼــخ إٌشــبؽ اٌغــ١بؽ 8460.7 ،9105.6( ٟعٕ١ــخ
ػٍ ٝاٌزٛايل) ٠ٚجٍغ أدٔبٖ مبؾبفظخ لٕب صُ اعٛاْ صُ ع٘ٛبط.

وضبفخ اٌفظً ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ (رٍّ١ز/
فظً)
36
متوسط
الجمهورية

31
متوسط االقليم

ٔظ١ت اٌغىبْ ِٓ االعشٖ (ٔغّٗ/
عش٠ش)

589.49
متوسط المحافظة

35

1200

30
25

625.36
متوسط
الجمهورية

20
15

978.26
متوسط
االقليم

1000
800
600
400
200
0

10
5

0

المحافظة /
البيات

دليم التنمية
البشرية

نسبة
ا مية

نسبة
البطالة

معدم
االعاله

سو اج

0.711

%38.5

%9

4.3

قنا

0.711

%34.5

%14

4.7

االق ر

0.748

%27.2

%17

3.8

اسوام

0.745

%22.6

%19

4.2

البحر االحمر

-

%11.9

%6

2.3

متوسط
اإلقليم

0.729

%33.4

%12

3.9

وضبفخ اٌفظً ثبٌزؼٍ ُ١االص٘ش( ٜرٍّ١ز /
فظً)
21
متوسط
المحافظة

26.77
متوسط
الجمهورية

35
30

26متوسط
االقليم

25
20
15
10
5

خذِبد اٌٛؽذاد االعزّبػ١خ (اٌف ٔغّٗ /
ٚؽذٖ)
17.18
متوسط
المحافظة

85.02
متوسط
الجمهورية
27متوسط
االقليم

60
50
40
30
20
10
0

0

 الم در  :و ف م ر بالمعلومات لمحافظة البحر ا حمر –  ، 2010دليم التنمية البشرية لمحافظة البحر ا حمر .2005

رؼزرب ػتبفظخ اٌجؾش األزتش ِٓ أػٍ ٟاحملبفظبد وّٛششاد ٌٍزّٕ١خ اٌجشش٠خ ػٍِ ٟغز ٞٛالٍـ ُ١عٕـٛة اٌظـؼ١ذ رٍٙ١ـب ػتبفظـخ األلظـش صـُ رـأر ٟيف اظتشرجـخ األخـري
ػتبفظخ ع٘ٛبط٠ٚ ،شعغ رٌه األِش ايل ػذح أِٛس ٘بِخ أّ٘ٙب اسرفبع ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إٌبجتب ػتٍ ٟاالرتبيل ٔز١غخ إٌشبؽ اٌغـ١بؽ ٟثبالػـبفخ ايل اسرفـبع ٔغـجخ اضتؼـش

ِمبسٔخ ثبٌش٠ف ٚاٌز ٟرظً ايل أوضش ِٓ  ِٓ % 75احملبفظخ  ،وّب رشري ث١بٔبد اظتشزغٍني اٌفؼٍ١ني داخً لٛح اٌؼًّ ثبْ ألً ٔغجخ ثـبٌخ رٛعذ ف ٝػتبفظخ اٌجؾش االزتـش

 ،%6رٍٙ١ب ػتبفظخ ع٘ٛبط  ،%9ثّٕ١ب أػٍٔ ٝغجخ ثـبٌخ رٛعذ ف ٝػتبفظخ أعٛاْ ثٕغجخ .%19
إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017
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مؤشرات ا وضاع العمرانية
األزتش ثأٔٙب ِشاوض راد ٔغجخ حتؼش ِشرفؼخ (أورب ِـٓ )%40
 رزّ١ض ِشاوض ػتبفظخ اٌجؾش ً
ٚاٌز ٟرمغ ػّٓ صالصخ ػشش ِشوضا فمؾ وبٌزبيل:
ػتبفظخ لٕب ِ :شوض أسِٕذ ِ ،شوض اٌٛلف.
ػتبفظخ األلظش ِ :شوض األلظش ِ ،شوض اٌمشٔخ ِ ،شوض ؿ١جخ.
ػتبفظخ أعٛاْ ِ :شوض أعٛاْ ِ ،شوض أث ٛشتجً.

اٌزٛص٠غ اٌؼّشأٌ ٟشجىخ اٌزغّؼبد مبؾبفظخ اٌجؾش األزتش

ػتبفظخ اٌجؾش األزتش ِ :شوض اٌغشدلخ ِ ،شوض عفبعب ِ ،شوض اٌمظري ِ ،شوـض ِشعـ ٝػٍـُ ،
ِشوض ساط غبسة ِ ،شوض شالرني.

ً
اٌىضبفبد اٌظبف١خ :رظً ِشرفؼخ ٔغج١ب مبؾبفظبد ع٘ٛبط ٚلٕب (ٚثظفخ خبطخ ِذٕ٠خ األلظش)
ٚ ،رٕخفغ مبؾبفظخ أعٛاْ ِ ،غ ِالؽظخ اٌٛػغ اإلعزضٕبئً ٝحملبفظخ اٌجؾش األزتش ؽ١ش
رشرفغ اٌىضبفخ ّ اٌظبف١خ ّ ثٙب إىل أوضش ِٓ ٔ 2215غّخ/ؤُ 2ظشا ٌؼ١ك اٌشلؼخ اظتأٌ٘ٛخ ِمبسٔخ
ثبظتغبؽخ اٌىٍ١خ ٌٍٚرتوض اٌغىبٔ ٝاٌشذ٠ذ مبذْ احملبفظخ ِغ ػذَ ٚعٛد ظٙري س٠ف/ٝصساػٝ
ثٙب.

ػذد
اظتٕبؿك
اٌؼشٛائ١خ
غري األِٕخ
مبؾبفظخ
اٌجؾش
األزتش

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

 ٛ٘إٌّؾ اٌشش٠ـ ٝاظتزخٍخً ٚ ،دتضٍٗ غتّٛػـخ ِـٓ اٌزغّؼـبد
ً
اظتٛصػخ شش٠ـ١ب ػٍ ٝعبؽً اٌجؾش األزتش رزخٍٍٙب فشاغـبد ؿ١ٌٛـخ
دتضــً ِغــبفبد ث١ٕ١ــخ ثــني اظتــذْ اٌشئ١غــ١خ وبٌغشدلــخ ٚعــفبعب
ٚاٌمظري ِٚشع ٝػٍُ ٚشالرني ٚؽال٠ت.

14

مؤشرات البنية االساسية
ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إرتبىل وّ١خ ِ١بٖ
اٌششة اظتغزٍٙىخ (ٌرت /َٛ٠.فشد)

ِزٛعؾ ٔظ١ت اٌفشد ِٓ إرتبىل ؿبلخ اٌظشف
اٌظؾٌ( ٝرت/َٛ٠.فشد)

شجىبد اٌجٕ١خ األع١بع١خ ٚاٌـشق مبؾبفظخ اٌجؾش األزتش

400

268.26
متوسط الجمهورية

160
140
120
100
80
60
40
20
0

350
300
250

163.32
متوسط االقليم

200

175.56
متوسط الجمهورية
61.69
متوسط االقليم

150
100
50
محافظة
البحر
االحمر

حاليب
وشالتيم

راس
غارب

مرسر علم

سفاجا

الق ير

الاردقة

752.69

ٔظ١ت خؾ اٌزٍ١ف ِٓ ْٛاٌغىبْ
(خؾٔ 100/غّخ)
17.35
متوسط الجمهورية

0

15.08
متوسط االقليم

40
35
30
25
20
15
10
5
0

ٔظ١ت اٌفشد ِٓ وّ١خ اٌىٙشثبء
(ن.ٚ.ط عٕ٠ٛب  /فشد)
666.76
متوسط الجمهورية

752.69
متوسط االقليم

2000
1500
1000
500
0

 رجني أْ أػٍٔ ٝظ١ت ٌٍفشد ِٓ إرتبىل ؿبلخ اٌظشف اٌظؾٛ٠ ٟعذ يف ؽؼش ػتبفظـخ أعـٛاْ (ٌ 159ـرت ٠ .ـ / َٛفـشد)،

١ٍ٠ــــــــــٗ ؽؼــــــــــش ػتبفظــــــــــخ اٌجؾــــــــــش األزتــــــــــش (ٌ 136.7ــــــــــرت٠.ــــــــــ/َٛفــــــــــشد) ،
أِب ػٓ شجىخ اإلرظبالد ثبإللٍ ُ١فزشري ث١بٔبد ػبَ  2005إىل أْ أفؼً خذِخ رٍ١ف١ٔٛـخ ِزـٛافشح فـ ٝؽؼـش ػتبفظـخ

اٌجؾش األزتش ( 55.7خؾ ٔ 100 /غّخ) ،أِب أفؼً خذِخ ثش٠ذ٠خ فزٛعذ ف ٝس٠ف ػتبفظـخ أعـٛاْ (ِىزـت ثش٠ـذ5300/

ٔغّخ) ٚؽؼش ػتبفظخ اٌجؾش األزتش (ِىزت ثش٠ذٔ 6600/غّخ).
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 رزّ١ض احملبفظخ ثبظتٕفز٠خ اظتزٕٛػخ ِٓ خالي ٚعـٛد ِـٛأئ يش٠ـخ ٚع٠ٛـخ

ٚثش٠خ ؼتزٍفخ اظتغز٠ٛبد.

 حتزبط احملبفظخ ايل سثؾ ػشػ ٟمبؾبفظبد اٌظـؼ١ذ ٌزخف١ـف ؽـذح اٌشـىً
اٌـٛيل ٌٍّؾبفظخ.

 حتزبط ِٕ١بء عـفبعب ٌٍزــ٠ٛش ٚاٌزٛعـؼخ ٚاالعـزفبدح ِـٓ اٌٍٛع١غـ١زبد
اظتزٌٛذٖ ػٍٙ١ب

15

الموجهات اإلقليمية
ّ

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

3

16

الموجهات اإلقليمية :
ّ

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052

17

الموجهات اإلقليمية  :مشروع المليوم ون ف فدام
ّ

ػتبفظخ
اٌجؾش االزتش

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017
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الموجهات اإلقليمية  :شباة الطرق ومحاور التنمية العمرانية
ّ
محاور الطرق ال ادر بشأنها القرار الجمهورت رقم  233لسنة 2016
طــذس اٌمــشاس اصتّٙــٛس ٜسلــُ ٌ 233غــٕخ

6

ٌ 2016زّٕ١خ االساػ ٝؽٛي ػتبٚس اٌــشق

3

اٌــت رمــشس ختظ١ظــٙب ٌظــبا ٚصاسح اٌــذفبع

ٚاٌٛالؼخ ثؼّك  2وُ ػٍ ٝعبٔجٙ١ب.
َ
1

2
3
4
5
6
7
8

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

ث١بْ اٌـش٠ك

اٌـش٠ك اٌذائش ٞاإللٍ ِٓ ّٟ١رمبؿؼـٗ ِـغ ؿش٠ـك اٌمـب٘شح/
اإلعىٕذس٠خ اٌظؾشا ٞٚؽز ٟرمبؿؼٗ ِغ ؿش٠ك ثٍج١ظ ِشٚسا
ثـش٠ـك اٌٛاؽـبد ،اٌف١ـ ،َٛاٌظــؼ١ذ اٌغشثـ ،ٟاٌظـؼ١ذ اضتــش
ششق إٌ ،ً١اٌؼني اٌغخٕخ ،اٌغ٠ٛظ ،اإلشتبػ١ٍ١خ
ؿش٠ك ثٕ ٟع٠ٛف /اٌضػفشأخ
ؿش٠ك اإلشتبػ١ٍ١خ /اٌؼٛعخ(اٌـش٠ك األٚعؾ)
ؿش٠ك ؿبثب /سأط إٌمت
ؿش٠ك سأط إٌمت٠ٛٔ /جغ (ٚادٚ ٞرري)
ؿش٠ك اٌؼش٠ش /سفؼ
ؿش٠ك ششق ثٛسعؼ١ذ /اٌشؾ /ػِٛ ْٛ١ع /ٟششَ اٌش١خ
اٌمـبع اٌشّبيل ِٓ ػتٛس ١ٔٛ٠ 30ـِ( ٛـٓ دائـش ٞثٛسعـؼ١ذ
ؽز ٟرمبؿغ ؿش٠ك اٌظبضت١خ)
ػتٛس اٌؼجؼخ ثٛطالرٗ
ؿش٠ك اٌٛاؽبد اٌجؾش٠خ /اٌفشافشح
ؿش٠ك ثِٕ ٟضاس /اٌٛاؽبد اٌجؾش٠خ (اٌج٠ٛـ)ٟ
ؿش٠ك أعٛ١ؽ /اٌفشافشح
ؿش٠ك ػني داٌخ /عٖٛ١
ؿش٠ك ع /ٖٛ١عغجٛة
ؿش٠ك عٕٛة اٌفٚ /َٛ١اد ٞاٌش٠بْ /اٌٛاؽبد اٌجؾش٠خ
ؿش٠ك اٌفشافشح /ػني داٌخ
ؿش٠ك أعٛ١ؽ /ع٘ٛبط /اٌجؾش األزتش
ٚطٍخ ؿش٠ك اٌش١خ فؼً /ؿش٠ك سأط غبسة
ٚطٍخ ؿش٠ك اظتٕ١ب /سأط غبسة
ؿش٠ك لٕب /عفبعب
ؿش٠ك ِـشٚػ /عٖٛ١
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الباويطي

16
الفرافر
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ػتبفظخ
اٌجؾش االزتش
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الموجهات اإلقليمية  :النطاقات التأثيرية لمحافظة البحر االحمر
ّ
إٌـــــبق اٌــــذٚيل :اٌؼاللــــبد
اٌذ١ٌٚــــخِغ دٌٚــــٗ اٌغــــٛداْ

اظتغز ٜٛاٌمِٝٛ
اظتؤششاد اٌم١ِٛخ

ٚاٌغـــؼٛد٠خِٓ خـــالي رىبِـــً

أٔشـــخ (االعــزرياد ٚاٌزظــذ٠ش،

إلٍ ُ١مشبي

إٌمً ٚاالرظبي ،اٌغ١بؽخ.

اضتشان اٌغىبِٔ ٝغ ثبل ٝاحملبفظبد

اظتششٚػبد اٌم١ِٛخ

خـؾ اٌذٌٚخ ٚاظتخظظبد اظتبٌ١خ

ٌٍّؾبفظبد
اٌظؼ١ذاظتضا٠ب إٌغج١خ ٚاٌزٕبفغ١خ


اٌزىبًِ االلزظبد ٜف ٝاٌظٕبػخ
ٚاٌغ١بؽخ

إٌـــــبق اٌمــــ :ِٟٛاضتــــشان
اٌغــىبِٔ ٝــغ ثــبل ٝاحملبفظــبد ،
رأصري ظتششٚػبد اٌم١ِٛـخ ٚخــؾ

اٌذٌٚــــخ ٚاظتخظظــــبد اظتبٌ١ــــخ

ٌٍّؾبفظـــبد ،اظتضا٠ـــب إٌغـــج١خ

اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ
د ٌٗٚاٌغٛداْ ٚاٌغؼٛد٠خ

الٍ ُ١اعٛ١ؽ :

ػتبفظخ اعٛ١ؽ  /ػتبفظخ
اٌٛاد ٜاصتذ٠ذ

ٚاٌزٕبفغ١خ.

إٌــــبق اإللٍّ١ـــ :ٟاٌؼاللـــبد
اظتزجبدٌــخ اطتذِ١ــخ ِــغ ثــبلٟ
ػتبفظبد إلٍ ُ١عٕٛة اٌظـؼ١ذ،

ػتبفظخ اٌجؾش
االزتش

الٍ ُ١عٕٛة اٌظؼ١ذ
ػتبفظخ اعٛاْ  /االلظش  /لٕب
ٚع٘ٛبط  /اٌجؾش االزتش

•

اٌزىبًِ ثني ِٕبؿك اٌغ١بؽخ
اٌج١ئ١خ

ٚػتبفظخ اٌـٛاد ٞاصتذ٠ـذ ػـّٓ

إلٍـــ ُ١أعـــٛ١ؽ يف اٌغـــ١بؽخ.

ٚاٌزىبِــــً االلزظــــبد ٜفــــٝ

اٌظٕبػخ ٚاٌغ١بؽخ ِغ ػتبفظبد

إلٍ ُ١مشبي اٌظؼ١ذ.
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الموجهات اإلقليمية  :المشروعات التنموية
ّ
ِششٚع رّٕ١خ ِٕـمخ اظتضٍـش
اٌز٘ج( ٟلٕب – فمـؾ – عـفبعب
– اٌمظري).
اٌٛطالد اٌؼشػ١خ ِٓ ػتـبٚس
اٌزّٕ١خ اٌؼّشأ١خ اظتمرتؽخ:
 ؿش٠ــك أعــٛ١ؽ /عــ٘ٛبط/
اٌجؾش األزتش.
ٚ طٍخ ؿش٠ك اٌش١خ فؼً/
ؿش٠ك سأط غبسة.
ٚ طــٍخ ؿش٠ــك اظتٕ١ــب /سأط
غبسة.
 ؿش٠ك لٕب /عفبعب.
ِشـــشٚػبد رــــ٠ٛش اظتـــٛأٟ
اٌجؾش٠خ ػٍ ٝاٌجؾش األزتش:
ٕ١ِ بء اٌغشدلخ.
ٕ١ِ بء عفبعب.
ٕ١ِ بء اٌمظري.
ػتـــــبد ر١ٌٛــــذ اٌـبلــــخ
اٌىٙشث١ـــخ اظتمرتؽـــخ ثغـــشة
اٌضػفشأخ ٚاٌؼني اٌغخٕخ.
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية بالمحافظة
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :الموارد التنموية

ػتبفظخ اٌجؾش
االزتش

الم در  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :قطاع ال ناعة والتعديم
اظتمِٛبد
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ٚفـــشح اظتـــٛاد اٌزؼذ١ٕ٠ـــخ ٚرزّضـــً فـــ( ٝ
اطتبِبد اٌفٍض٠خٚ ،اٌالفٍض٠خٚ ،خبِبد اٌـبلخ،
ٚخبِبد ِـٛاد اٌجٕـبء ٚطـٕبػبد األشتٕـذ،
ٚأؽغــــبس اٌضٕ٠ــــخ ) اىل عبٔــــت اضتذ٠ــــذ
ٚاٌفٛعفبد ٚاٌز٘ت .
اسرفبع االؽز١بؿٌ ٝجؼغ اظتـٛاسد اٌزؼذ١ٕ٠ـخ
اعتبِخ وبٌز٘ت ٚاضتذ٠ذ ٚاٌفٍغجبس.
رـــٛافش ِٕـــبؿك الٔزـــبط اٌـبلـــخ اصتذ٠ـــذح
ٚاظتزغذدح ( ؿبفـخ اٌش٠ـبػ ٚاٌـبفـخ اٌشّغـ١خ
)...
رٛفري اٌجٕ١ـخ االعبعـ١خ ( ِــبساد ِٚـؤأٝ
ٚؿشق )
اٌفشص اٌزّٕ٠ٛخ ٚاالعزضّبس٠خ
اِىبٔ١ــخ حتم١ــك اٌزىبِــً االلزظــبد ٜثــني
احملبفظخ ٚاحملبفظبد اجملبٚسح ٚخبطخ ف ٝلــبع
اٌظٕبػخ ..
اٌزٛعغ ف ٝأشبء اٌظٕبػبد اٌزؼذ١ٕ٠خ
االسرمبء ثبٌٕشبؽ اٌظـٕبػ ٝؽ١ـش ف افـرتاػ
ثؼــغ اظتشــشٚػبد اٌزىبٍِ١ــخ ثــني احملبفظــبد
اجملبٚسح ( ِضً ِششٚع اظتضٍش اٌز٘ىب )
24

المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :قطاع السياحة
اظتمِٛبد

 صـــشاء ػتبفظـــخ اٌجؾـــش االزتـــش يف ِٛاسد٘ـــب
اٌغ١بؽ١خ عٛاء ا٢صبس أ ٚاٌـج١ؼ١خ ٚاٌج١ئ١خ.
 رٕــٛع االمنــبؽ اٌغــ١بؽ١خ ( عــ١بؽخ عــفبس، ٜ
ع١بؽخ شبؿئ١خ ٚاٌغــظ ،عـ١بؽخ ث١ئ١ـخ )..
ؽ١ــش ٠ؼزــرب ٘ــزا اٌمـــبع ِــٓ ا٘ــُ ِظــبدس
اٌذخً ٚإٌمذ ٜاالعٕىب ..
 رٕبفغــ١خ اظتــٛاسد اٌغــ١بؽ١خثبحملبفظخ ؽ١ــش
اٌشؼت اظتشعبٔ١خ اىل عبٔت ٚعٛد اٌؼذ٠ذ ِـٓ
احملّ١بد اٌـج١ؼ١ـخ ثبحملبفظـخ ( ػتّ١ـخ عجـً
ػٍجخ  ،ػتّ١خ غبثبد اظتٕغشٚف  ،ػتّ١ـخ ٚادٞ
اٌذئ١ت  ،عضس اٌجؾش االزتش )
ٚ عـــٛد اٌؼذ٠ـــذ ِـــٓ اظتٕزغؼـــبد اٌغـــ١بؽ١خ
ٚاٌفٕبدق

اٌفشص اٌزّٕ٠ٛخ ٚاالعزضّبس٠خ

 إ٘زّبَ اٌذٌٚخ ثزّٕ١خ اٌغ١بؽخ ثبحملبفظخ.
 فشطخ اٌشثؾ اٌغ١بؽٌٍّ ٟضاساد اٌغ١بؽ١خ فٝ
احملبفظخ ِغ اظتضاساد اٌغـ١بؽ١خ فـ ٝاحملبفظـبد
اجملبٚسح اظتٕ١ب  ،االلظش  ٚاعٛاْ
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المقومات والفرص التنموية واإلستثمارية  :قطاع الطرق والبنية االساسية
اظتمِٛبد







ٛ٠ .عذ شجىخ ِزّ١ضح ِٓ اٌــشق اإللٍ١ّ١ـخ
اٌزـــ ٟرـــشثؾ احملبفظـــخ ثجـــبل ٟػتبفظـــبد
اصتّٛٙس٠خ ،وّب عٛف ٠زُ رـذػّٙ١ب مبؾـبٚس
ػشػ١خ ٌشثؾ اٌششق ثبٌغشة.
ٛ٠عذ رٕٛع يف ٚعبئً إٌمً ؽ١ش ٛ٠عذ خبـؾ
عــىخ ؽذ٠ــذ ٚاؽــذ ٠ــشثؾ عــفبعب ثبطتبسعــخ
(اٌٛاد ٞاصتذ٠ذ) ػٓ ؿش٠ك االلظش ً
رشرجؾ ػتبفظخ اٌجؾش األزتـش ِالؽ١ـب ثبٌؼـب
اطتبسع ِٓ ٟخالي ِـٛأئ اٌغشدلـخ ٚعـفبعب،
أِب اظتـبساد اٌذ١ٌٚخ ف١زـٛفش ثبحملبفظـخ ِــبس
اٌغشدلخ اٌذٚيل ِٚـبس ِشع ٝػٍُ اٌذٚيل.

اٌفشص اٌزّٕ٠ٛخ ٚاالعزضّبس٠خ

 إ٘زّــبَ اضتىِٛــخ اظتشوض٠ــخ ثــذػُ ِشــبس٠غ
اٌجٕ١ـــخ األعبعـــ١خ ٚخبطـــخ فـــ ٝػتبفظـــبد
اٌظؼ١ذ.
 فشطخ إٔشـبء ؿـشق إلٍ١ّ١ـخ عذ٠ـذح ٚرــ٠ٛش
اظتؤأٚ ٝاظتـبساد .
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الميزات التنافسية للمحافظة
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الميزات التنافسية للمحافظة

( البوابة الشرقية لم ر والمنف ية القوية علر البحر االحمر)

حتز ٜٛػتبفظخ اٌجؾش االزتش ػٍ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ اظتٕبفز اصت٠ٛخ
ٚاٌجؾش٠خ ؽ١ش حتز ٜٛػٍ: ٝ
)ِـبساد د١ٌٚخ ٚػتٍ١خ ٚ ،اٌؼذ٠ذ ِٓ اظتؤأ ٝاٌجؾش٠خ )
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الميزات التنافسية للمحافظة

( تنافسية القطاع السياحر والموارد السياحية بالمحافظة)

شؤاطر البحر االحمر والشعب المرجانية

اٌغشدلخ
عفبعب

المحميات الطبيعية
اٌمظري

ِشع ٝػٍُ
سياحة السفارت

ثشٔ١ظ

ؽال٠ت
إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017
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الميزات التنافسية للمحافظة

( تحقيق التاامم االقت ادت بيم المحافظات المجاور )

التاامم مل محافظات
شما م ال عيد فر
القطاع ال ناعر
والسياحر

ػتبفظخ اٌجؾش
االزتش

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017

التاامم مل مناطق
السياحة البيئية
بالواحات

30

الميزات التنافسية

للمحافظة( الطاقة الجديد والمتجدد )

إِىبٔ١بد اٌـبلخ اصتذ٠ذح ٚاظتزغذدح خبطخ يف غتبي ر١ٌٛذ اٌـبلخ اٌىٙشثبئ١خ ِٓ ؿبلخ اٌش٠بػ ٚاظتّ١ضاد

اظتٕبخ١خ اٌز ٟثىٓ إعزغالعتب يف ر١ٌٛذ اٌـبلخ اٌشّغ١خ

االشؼبع اٌشّغ( ٟاٌـبلخ اٌشّغ١خ)

اظتٕبؿك اظت١ٙئخ ٌذخٛي اٌـبلخ اصتذ٠ذح

ػتـبد اٌـبلخ اٌشّغ١خ
اِىبٔ١خ حتم١ك اٌزىبًِ ثني ػتبفظخ
اٌجؾش االزتش ٔٚـبق اٌظؼ١ذ فٝ
ر١ٌٛذ اٌـبلخ اصتذ٠ذح ٚاظتزغذدح
إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017
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قضايا وتحديات التنمية المستقبلية
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أ م القضايا التنموية بمحافظة البحر االحمر
ػؼف اإلرظبٌ١خ ٚطؼٛثخ اٌغ١ـشح االداس٠خ ثبحملبفظخ

اضتغبع١خ اٌج١ئخ ٚإٔزشبس احملّ١بد اٌـج١ؼ١خ ثبحملبفظخ

٠مــغ عــضء وجــري ِــٓ ِغــبؽخ ٔـــبق

ثضـــً ؿـــٛي ػتبفظـــخ
اٌجؾش األزتـش ػجـأ وجـري
ػٍــ ٟاٌٛؽــذاد االداس٠ــخ
ظتزبثؼـــخ رّٕ١ـــخ ٘ـــزا
إٌـبق اصتغشايف ٚاٌـزٞ
٠جٍغ أوضش ِٓ  585وُ.

احملبفظـــخ داخـــً ؽـــذٚد ػتّ١ـــبد
ؿج١ؼ١ــخ ػٍــ ٟاظتغــز ٞٛاٌمـــِٟٛ

ٚثبٌزــبيل لــذ رزــأصش ػٍّ١ــخ اٌزّٕ١ــخ
ً
مبضــً ٘ــزٖ اظتغــبؽخ اٌؼــؾّخ ٔظــشا
الؽز١ــــبط ِضــــً ٘ــــزٖ احملّ١ــــبد

اشرتاؿبد رّٕ٠ٛخ خبطخ.
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أ م القضايا التنموية بمحافظة البحر االحمر
ا م المؤشرات القطاعية
قطاع
ال ناعة
والتعديم

قطاع
السياحة

قطاع
الطرق
والبنية
االساسية

ٔمبؽ اٌؼؼف
 أخنفبع إٌشبؽ اٌظٕبػ ٟؽ١ش ثضً ٔغجخ  ِٓ % 12ارتبيل إٌشبؽ االلزظبد.ٞ
 أخنفبع ِغز ٞٛاٌؼّبٌخ اٌفٕ١خ ٚؽبعزٌٍ ُٙزذس٠ت اٌفٕٚ ٟاٌضمبيف.
 ػؼف االعزضّبساد اظتـٍٛثخ ٌزؾم١ك ٔٙؼخ طٕبػ١خ.
اظتخبؿش ٚاٌزٙذ٠ذاد
 سفغ اظتغزضّش ٓ٠االعزضّبس اٌظٕبػ ٝيف احملبفظخ.
ٚ عٛد ِٕبؿك راد ؽغبع١خ ث١ئ١خ لذ رزأصش ثبٌٕشبؽ اٌظٕبػ ٝثبحملبفظخ
ٔمبؽ اٌؼؼف
 ػؼف اعزغالي اظتٛاسد اٌغ١بؽ١خ اظتٛعٛدح ثبحملبفظخ .
 ػؼف اطتذِبد اٌغ١بؽ١خ اظتمذِخ ٌٍغ١بػ
اظتخبؿش ٚاٌزٙذ٠ذاد
ِٛ شت١خ لـبع اٌغ١بؽخ.
 االؽذاس اٌغ١بع١خ ٚرأصري٘ب ػٍ ٝاٌمـبع اٌغ١بؽٝ
 ػذَ اال٘زّبَ ثبٌزذس٠ت اٌغ١بؽٚ ٝختش٠ظ وٛادس فٕ١خ رزٛافك ِغ اٌـفشح اٌغ١بؽ١خ اظتشرمجخ.
ٔمبؽ اٌؼؼف
 رذ٘ٛس اضتبٌخ اٌؼبِخ ٌٍغىه اضتذ٠ذ٠خ.
 عٛء ؽبٌخ ٚعبئً إٌمً اصتّبػ ٟاٌرب٠خ.
ً
 ػؼف دسعبد األِبْ ٚخظٛطب ػٍ ٟاٌـشق اٌز ٟرزى ِٓ ْٛؽبسرني اجتب٘ني.
اظتخبؿش ٚاٌزٙذ٠ذاد
 رأصري اٌظٛا٘ش اٌـج١ؼ١خ ػٍ ٝؽبٌخ اٌـشق ( اٌغٛ١ي ) ٚطؼٛثخ اٌٛطٛي اىل ثؼغ ِٕبؿك احملبفظخ.
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الرؤية المستقبلية والمشروعات الداعمة
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الرؤية التنموية لالقليم ودور المحافظة
ألٍ ُ١عٕٛة اٌظؼ١ذ ثٛاثخ اٌزّٕ١خ اصتٕٛث١خ اٌششل١خ طتشٚط ِظش اىل اٌؼبظت١خ وئلٍِ ُ١زىبًِ ِٚزٕٛع اٌمٛاَ
االلزظبد ٜر١ِ ٚضح رٕبفغ١خ ع١بؽ١خ
ً
ع٘ٛبط ػشٚط ٚعؾ اٌظؼ١ذ  ،ػتبفظخ ِزخظظخ صساػ١ب راد رٕٛع الزظبد ،ٞرزّ١ض ثبظتٕبؿك اٌـج١ؼ١خ ثبٌظٙري اٌظؾشاٚ ٞٚعبؽً
ػٍ ٟاٌجؾش األزتش  ،ؽتب ٠ز١ؼ إلبِخ ِٕبؿك ػّشأ١خ س٠ف١خ عذ٠ذح ِزّ١ضح ِٚشرجـٗ ثٛعٙزٙب اٌغبؽٍ١خ

لٕب رٙذف اٌزّٕ١خ اإللٍ١ّ١خ اظتزٛاصٔخ اللـبة إٌّ ٛاضتؼش ٜاٌمبئّخ ٚاصتذ٠ذح ثئعزغالي ػتبٚس اٌزّٕ١خ اٌؼّشأ١خ ٌٍزىبًِ ثني
ِٕبؿك اٌٛادٚ ٜاٌغبؽً ػٍ ٟاٌجؾش األزتش ٚاٌظٙري اٌظؾشا ٜٚاٌششلٚ ٝاٌغشث.ٝ

األلظشػبطّخ اٌرتاس اٌؼبظت ٚ ٟاٌغ١بؽخ اٌذ١ٌٚخ ِٚشوض رجبدي جتبس ٞػبظتٟ

اعٛاْ ٘ ٟثٛاثخ اٌزّٕ١خ اصتٕٛث١خ طتشٚط ِظش اىل اٌؼبظت١خ ثبػزجبس٘ب احملبفظخ اٌذافؼخ ٌالعزضّبساد راد اإلِىبٔبد االعرتار١غ١خ
األِٕ١خ  ٚاألٔشـخ اظتزؼذدح.

اٌجؾش األزتش ِ٘ ٟشوض ع١بؽخ ػبظت١خ حتز ٞٛػٍِٕ ٟبؿك رّٕ١خ ع١بؽ١خ ث١ئ١خ ٚرؼزّذ ػٍ ٟاٌـبلخ اطتؼشاء يف رّٕ١خ اظتٕبؿك
اٌزؼذ١ٕ٠خ االعزخشاع١خ اٌٛاػذح ٚاٌز ٟرؼزّذ فٙ١ب ػٍ ٟاظتٕفز٠خ اٌؼبٌ١خ ػٍ ٟعبؽً اٌجؾش األزتش.
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أ داف خطط التنمية لمحافظة قنـــا


اٌزٛعغ يف أشبء جتّؼبد ػّشأ١ـخ عذ٠ـذح يف اٌظٙـري اٌظـؾشاٌٍ ٞٚشـش٠ؾ اٌغـبؽٌٍٍ ٟجؾـش

األزتش ٚأ٠ؼب االعزفبدح ِٓ اظتمِٛبد اٌزؼذ١ٕ٠خ يف اظتٕبؿك اظتزبستخ ٌٍّؾبفظخ.

ٚ ػغ خـؾ ٌالسرمبء ثبظتٕبؿك اٌؼشٛائ١خ ٚثبالخض اٌغري إِٔٗ ِٕٙب.

 رـ٠ٛش ِٕبؿك ؽال٠ـت ٚشـالرني ٚاػـذدا٘ب العـز١ؼبة فـبئغ عـىبٔ ٟثىـٓ اعـز١ؼبثٗ ثٙـزٖ
اظتٕبؿك .



البِخ جتّؼبد ػّشأ١خ عذ٠ذح ٌض٠بدح ػـذد اٌزغّؼـبد ٚثـبالخض اظتزٛعــخ ٚاٌزـ٠ ٟفزمـذ٘ب

إٌغك اٌؼّشأ ٟحملبفظخ اٌجؾش األزتش ٚثبالخض يف ٔـبق ِذٕ٠خ اٌغشدلخ ٚعفبعب الرغبع إٌـبق

اٌزّٕ ٞٛث.ُٙ

 اٌشثؾ اٌؼشػِ ٟغ ػتبفظبد اٌظؼ١ذ ٌض٠بدح اٌزجبدٌ١خ االلزظبد٠خ ٚاطتذِ١خ.
 رـ٠ٛش ِـبس اٌغشدلخ اٌذٚيل العز١ؼبة ػذد أورب ِٓ اٌـبئشاد.

 رٛعؼخ ِٕ١بء عفبعب ٚالبِخ ػذد ِٓ اظتٕبؿك اٌٍٛعغ١ز١خ ػٍ.ٗ١

 ادساط خـؾ ٌزغـ١خ اظتٕبؿك اٌغري ِغـبح خبذِخ اٌظشف اٌظؾ ٟيف ثبلِ ٟذْ احملبفظخ
 االعشاع يف أشبء ػتـبد حتٍ١خ ِ١بح اٌجؾش يف اظتٕبؿك األوضش عب٘ض٠خ ٌزٌه.

 اٌزٛعغ يف أشبء ر١ٌٛذ اٌىٙشثبء ِٓ ِضاسع اٌش٠بػ يف ٔـبق ِذٕ٠خ اٌغشدلخ ٚعفبعب.

ٚػغ خـؾ ٌض٠بدح دت١ض إٌشبؽ اٌغ١بؽٌٍّٕ ٟبفغخ اٌؼبظت١خ.


 رـ٠ٛش اٌمـبع اٌزؼذٚ ٟٕ٠البِخ اجملّؼبد االعزخشاع١خ اٌؼّاللخ يف اٌظؼري اٌزؼذٌٍٕ ٟٕ٠ــبق
اٌغبؽٍ.ٟ
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
اظتششٚػبد

 -1لـبع اٌضساػخ ٚاٌظ١ذ
اٌزىٍفخ اإلعزضّبس٠خ

فشص اٌؼًّ

ِظذس إلرتاػ اظتششٚع

 است الى اراضر بحاليب وشالتيم وابو الرماد

 80مليوم جنيه

 500فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -

 تنمية موانئ ال يد البحرية

 20مليوم جنيه

--------

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -

 تطوير أسطوم ال يد

 10مليوم جنيه

--------

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -

 31.3مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 استامام وتطوير مبانر وأ وم الهيئة العامة لتنمية الثرو السماية

 2مليوم جنيه

----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 حماية شواطئ بمواقل متفرقة بمدينة مرسر علم

1مليوم جنيه

-----------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 950ألف جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إانشاا سدود للحماية مم أخطار السيوم

 استامام إنشاا محطات لمقاومة الجراد
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
اظتششٚػبد

 -2لـبع اٌظٕبػخ

اٌزىٍفخ اإلعزضّبس٠خ

فشص اٌؼًّ

ِظذس إلرتاػ اظتششٚع



إقامة  5مشروعات ت نيل غ ائي متنوع.

 50مليوم جنيه

 500فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -



إقامة  4م انل إلنتاج الطوب الطفلي والرملي.

 100مليوم جنيه

 800فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -



إقامة  4م انل إلنتاج البالط والسيراميك.

 200مليوم جنيه

 1200فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -



إقامة  30منجم

اير.

120مليوم جنيه

 3000فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -



إقامة م نعيم إلنتاج معدات ال يد الحديثة.

 50مليوم جنيه

 500فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -



إإقامة  5م انل إلنتاج معدات مزارع سماية.

 20مليوم جنيه

 250فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -



إقامة  100مشروع

اير.

 2مليوم جنيه

 250فر ة عمم

إستراتيجيه التنميه لمحافظة البحر ا حمر  -الهيئة العامة
للتخطيط العمراني 2008 -

•

محطة تحلية ميا بحر.

 85.3مليوم جنية

 100فر ة عمم

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

•

محطة تحليه مياط بحر وإنتاج ا غشية المستخدمة بالمحطة .

 85.3مليوم جنية

ــــــ

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

اظتششٚػبد

 -3لـبع اٌغ١بؽخ

اٌزىٍفخ اإلعزضّبس٠خ

فشص اٌؼًّ

ِظذس إلرتاػ اظتششٚع



تنمية مراز أبو سومه .

 6000مليوم جنيه

 4000فر ة عمم

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري



تنمية مراز الق ير.

 5000مليوم جنيه

4000فر ة عمم

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري



تنمية مراز مرسر علم.

 5000مليوم جنيه

 5000فر ة عمم

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري



تنمية مراز رأس باناس.

 8000مليوم جنيه

 6000فر ة عمم

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري



تنمية مراز وادي الجمام.

 5000مليوم جنيه

 3000فر ة عمم

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

2017
مايو– ماٌو
العمرانى
للتخطٌط
العامةالعامة
الهيئة الهٌئة
إعداد إعداد
2017
العمراني –
للتخطيط
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
اظتششٚػبد

 -4لـبع اٌؼّشاْ ٚاٌجٕ١خ االعبع١خ
اٌزىٍفخ اإلعزضّبس٠خ

فشص اٌؼًّ

ِظذس إلرتاػ اظتششٚع

 800مليوم جنيه

ــــــ

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

ــــــ

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

ـــــــ

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

بنظام عقد امتياز لالستاالم لمد
تفاوضية علر سعر

ـــــــ

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 450مليوم جنيه.

 7آالف فر ة عمم

المشروعات اإلستراتيجية المقترحة مم وزار و يئة االستثمار
– 2013

 ر ف طرق فرعية بمرت علم والقرت التابعة لها .

 30.3مليوم جنية

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 رفل افاا خطوط نقم الخام والمنتجات بشراة أنابيب البتروم .

 110مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 استامام ر ف الطرق بالاردقة.

 54.2مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 45مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 16مليوم

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 البرنامج القومر ليساام االجتماعر بالبحر ا حمر .

 2مليار جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 استامام قرت التوطيم بشالتيم والقرت التابعة لها.

 30مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 تنمية قطاع برنيس ( حاليب  /شالتيم  /أبو رماد ) .

 20.5مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

•

ميناا سفاجا ال ناعي.

•

إقامة ( )3محطات تحليه المياط.

ــــــ

•

إدار وتشايم المراز الدولي للتنمية الرياضية بالاردقة.

ـــــــ

•

إدار وتشايم االسواق الحر والمساحات التجارية بمبنر .2

•

إنشاا عدد  2منطقة لوجيستية علر الطرق اإلقليمية المقترحة .

 إنشاا الطريق الدائرت الخارجر لمدينة الق ير  21ام .
 زياد طاقة ميناا سفاجا.

 استامام قرت التوطيم بحاليب والقرت التابعة لها.

 30مليوم جنيه

 مشروع إعاد تأ يم مدارس التعليم الفنر القائمة .

 8.5مليوم جنيه
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
اظتششٚػبد

 -4لـبع اٌؼّشاْ ٚاٌجٕ١خ االعبع١خ
اٌزىٍفخ اإلعزضّبس٠خ

فشص اٌؼًّ

ِظذس إلرتاػ اظتششٚع

 إنشاا وتجهيز نزم شباب واستراحة الاردقة .

 7.7مليوم جنيه

ــــــ

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إحالم وتجديد معهد الاردقة ( بنيم) .

 6.6مليوم جنيه

ــــــ

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 استامام مجمل حاليب بنيم وفتيات الشالتيم.

 5.5مليوم جنيه

ـــــــ

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

بنظام عقد امتياز لالستاالم لمد
تفاوضية علر سعر

ـــــــ

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 استامام مستشفر شالتيم .

 55مليوم جنيه.

ـــــــ

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 تطوير مستشفر رأس غارب .

 30مليوم جنية

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 تطوير مستشفر الق ير المرازت .

 20مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 استامام مستشفر الاردقة العام .

15.2مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 توسعات محطة تحلية اليسر  80/40ألف م /3يوم .

185مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 استامام إخالم وتجديد خزانات المياط علر خط الاريمات .

 13.3مليوم

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 استامام ازدواج خط مياط الاريمات  /الزعفرانة  /الاردقة.

 10مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إنشاا محطة تحلية اليسر بطاقة  40ألف م /3يوم.

 10مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

175مليوم جنيه

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

--------

دليم المواطم للخطة اإلستثمارية بمحافظة البحر ا حمر
 – 2017/2016وزار التخطيط والمتابعة واإل الى اإلداري

 إدار وتشايم االسواق الحر والمساحات التجارية بمبنر .2

 توسعات

رف

حر الاردقة بطاقة  90ألف م / 3يوم .

 توسعات

رف

حر الاردقة وخدمة الاناطق المحرومة .

 إحالم وتجديد محطات وشباات ال رف ال حر بمحافظة البحر ا حمر .

2017
مايو– ماٌو
العمرانى
للتخطٌط
العامةالعامة
الهيئة الهٌئة
إعداد إعداد
2017
العمراني –
للتخطيط

 114مليوم جنيه
12مليوم جنيه
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤية التنموية
اظتششٚػبد

 -4لـبع اٌؼّشاْ ٚاٌجٕ١خ االعبع١خ
اٌزىٍفخ اإلعزضّبس٠خ

فشص اٌؼًّ

ِظذس إلرتاػ اظتششٚع

 10ملٌون جنٌه

ــــــ

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة البحر األحمر
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 249.5ملٌون جنٌه

ــــــ

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة البحر األحمر
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 مد وتدعيم شباات الاهرباا ومعدات الاهرباا ومعدات إنار بسفاجا .

 5.6ملٌون جنٌه

ـــــــ

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة البحر األحمر
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 مد وتدعيم شباات الاهرباا ومعدات الاهرباا ومعدات إنار بالق ير .

 2.7ملٌون جنٌه

ـــــــ

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة البحر األحمر
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 مد وتدعيم شباات الاهرباا ومعدات الاهرباا ومعدات إنار بحاليب.

 2.7ملٌون جنٌه

ـــــــ

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة البحر األحمر
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 استامام محطة

رف

حر الق ير ( 10االف م / 3يوم ) برك أاسد .

 المرحلة ا ولر لمشروع إنشاا محطة اهربياا بطاقية الريياى قيدر  180م.و بيرأس غيارب بالتعياوم ميل شيراة
سيمنز .

إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني – مايو 2017
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المطالب والمقترحات للمحافظة
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متطلبات قطاعية
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متطلبات ماانية
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متطلبات مؤسسية وتشريعية
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شك ار
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