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مقـــــدمـــــة
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مقدمة
 استهدف المخطط االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر  2052التوسع في تميةي
يماطق عيرامة جدةدة لجذب السكان واألمشط خارج الوادى والدلتا بيا ةهيد الي اعيادة
توزةع السكان واألمشط لتحقةق التوزان العيرام واليكام والتوزةع العادل لثيار التميةي
عل كايل يسطح الجيهورة .
 وفييي اطييار مييا طرحت ي اسييتراتيجية التنمييية لمصيير 2030التييى تييال اط قهييا فييى فبراييير
 ،2016وتأكيدا ً على مستهدفات برنامج الحكومة الذى تال اقراره من البرلمان المصيرى
فى مارس  ،2016فقد تم التأكةد عل تفعةل يخرجات اليخطط االستراتةج القيوي يين
خيي ل يلةييات لتمفةييذ تلييا اليخرجييات ييين يشييروعات .وييين نييين تلييا ا لةييات اعييداد
اليخططات االستراتةجة الستخدايات االران جامب شبك الطرق القوية للوصول ال
األمشط واليشيروعات الداعيي للتميةي بهيا ،بييا ةنيين تعظيم اإلسيفادة مي اسيفامامد
األراضى ويحقق اإلسفادة م العدئم اإلقفصدةى م تلك المشروعد
 وفى ضوء صدور القرار الجيهوري رقم  233لسم  ، 2016فقد تم تكلة الهةئ العاي
للتخطييةط العيرام ي باعييدا اليخططييات ااسييتراتةجة السييتخدايات االران ي جييامب تلييا
اليحاور بعيق  2كم عل جامبةها.
4

التعريف بقرار تنمية األراضي حول المحاور

2

5

الطرق الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقال  233لسنة 2016
 صدر القرار الجمهيوري رقيال
 233لسيييينة  2016لتنمييييية
األراضي حول محاور الطرق
التى تقرر تخصيصها لصيال
وزارة الدفاع والواقعة بعمي
 2كال على جانبيها.
 تييييال تكليييييف وزارة اإلسييييكان
(الهيئييييية العامييييية للتخطييييييط
العمراني) بإعداد المخططيات
اإلسيييتراتيجية حيييول محييياور
التنمية خ ل عياال مين تياري
صدور القرار.
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بيان الطري
ال
بيان الطري
ال
الطري الدائري اإلقليمي من تقاطع مع طري القاهرة /اإلسكندرية الصحراوي حتي تقاطع مع طري بلبيس مرورا
1
بطري الواحات ،الفيوال ،الصعيد الغربي ،الصعيد الحر شرق النيل ،العين السخنة ،السويس ،اإلسماعيلية
محور الضبعة بوص ت
9
 2طري بني سويف /الزعفرانة
 10طري الواحات البحرية /الفرافرة
 3طري اإلسماعيلية /العوجة(الطري األوسط)
 11طري بني مزار /الواحات البحرية (البويطي)
 4طري طابا /رأس النقب
 12طري أسيوط /الفرافرة
 5طري رأس النقب /نويبع (وادي وتير)
 13طري عين دالة /سيوه
 6طري العريش /رف
 14طري سيوه /جغبوب
 7طري شرق بورسعيد /الشط /عيون موسي /شرال الشي
 8القطاع الشمالي من محور  30يونيو (من دائري بورسعيد حتي تقاطع طري الصالحية)

ال

بيان الطري

 15طري جنوب الفيوال /وادي الريان /الواحات البحرية

16
17
18
19
20
21

طري الفرافرة /عين دالة
طري أسيوط /سوهاج /البحر األحمر
وصلة طري الشي فضل /طري رأس غارب
وصلة طري المنيا /رأس غارب
طري قنا /سفاجا
طري مطروح /سيوه

6

الموقف التنفيذى للمخططات اإلستراتيجية إلستخدامات
األراضي علي جانبي الطرق ضمن الشبكة القومية في مصر

3

7

الموقف التنفيذى لدراسة المحاور
 -1فييى  2016/ 8 /29تيييال اسيييت ال عيييدد  21خريطييية ورقيييي وملفيييات ( )shpلعيييدد 21
محور والصادر بشأنها القرار الجمهورى وخريطة فرص اإلستثمار .2017
 -2فييى  2016 /9 /4تييال عقييد اجتميياع تنسيييقى بمقيير الهيئيية العاميية للتخطيييط العمرانييى
بحضييور ممثلييى ادارة المسيياحة العسييكرية -الهيئيية العاميية للتنمييية الصييناعية  -هيئيية
التنمية السياحية  -وزارة التنمية المحلية.
 -3فى  2016 /9 /7تال عقد اجتماع تنسيقى بإدارة المساحة العسكرية ،إلستكمال است ال
البيانات ال زمة للمشروع.
 -4فييى  2016 /10 /1قامييت الهيئيية العاميية للتخطيييط العمرانييى بتشييكيل فريي عمييل ميين
السادة الخبراء واإلستشاريين المسجلين لديها بقطاعات التنمية المختلفة وهى :
الدراسـات اإللليميـة والعمـران  -اإللتصـا – الصـناةة  -المـوار الماييـة والميـال الجوفيـة – الزراةـة –
السياحة -نظم المعلومات الجغرافية.

 -5تييال عقييد ( )6اجتماعييات تنسيييقية بمقيير الهيئيية العاميية للتخطيييط العمرانييى مييع السييادة
الخبراء للوصول للتصور التنموي المبدئي حول كل محور حتى .2016/12/1
8

الموقف التنفيذي لدراسة محاور الطرق بالقرار  233لسنة 2016
ال

بيان الطري

موقف التنفيذ (للمرحلة األولى :التصور التنموى الستخدامات األراضى)

11

طري بني مزار  /الواحات البحرية ( البويطي )

12

طري أسيوط  /الفرافرة

13
14
15
16

طري عين دلة  /سيوه
طري سيوه  /جغبوب
طري جنوب الفيوال  /وادي الريان  /الواحات البحرية
طري الفرافرة  /عين دلة

17

طري أسيوط  /سوهاج  /البحر األحمر

18
19

وصلة طري الشي فضل  /طري رأس غارب
وصلة طري المنيا  /رأس غارب

20

طري قنا  /سفاجا

21

طري مطروح  /سيوه

محاور تال اإلنتهاء منها وجارى تحديثها

تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المخطط اإلستراتيجي إلستخدامات األراضي حول محور  30يونيو فى فبراير
 ،2016وتال ارسال الدراسة الى األمانة العامة لمجلس الوزراء ،واألمانة العامة لوزارة الدفاع
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المخطط اإلستراتيجي إلستخدامات األراضي حول محور بني مزار  /البويطى فى
سبتمبر  2015وتال ارسال الدراسة الى األمانة العامة لمجلس الوزراء ،واألمانة العامة لوزارة الدفاع
تال اإلنتهاء من دراسات المخطط اإلستراتيجي إلستخدامات األراضي حول محور ديروط  /الفرافرة فى
فبراير  2016وتال ارسال الدراسة الى األمانة العامة لمجلس الوزراء ،واألمانة العامة لوزارة الدفاع
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اعداد دراسات المخطط اإلستراتيجي إلستخدامات األراضى حول المحور ،وصدر فى هذا الشأن القرار
الجمهورى رقال  356لسنة (2008جارى التحديث)
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى
تال اعداد دراسات المخطط اإلستراتيجي إلستخدامات األراضى حول المحور ،وصدر فى هذا الشأن القرار
الجمهورى رقال  356لسنة ( 2008جارى التحديث)
تال اإلنتهاء من دراسات المرحلة األولى :التصور التنموي الستخدامات األراضى

محاور سب دراستها وتال اإلنتهاء منها

سيتال اإلنتهاء من أعمال المرحلة الثانية (المشروعات التنموية ) فى يونيو 2017

الطري الدائري األقليمي من تقاطع مع طري القاهرة  /اإلسكندرية الصحراوي حتى
 1تقاطع مع طري بلبيس مرورا بطري الواحات  ،الفيوال  ،الصعيد الغربي  ،الصعيد
الحر شرق النيل  ،العين السخنة ،السويس  ،اإلسماعيلية
طري بني سويف  /الزعفرانة
2
طري اإلسماعيلية  /العوجة ( الطري األوسط )
3
طري طابا  /رأس النقب
4
طري رأس النقب  /نويبع ( وادي وتير )
5
طري العريش  /رف
6
طري شرق بورسعيد  /الشط  /عيون موسي  /شرال الشي
7
القطاع الشمالي من محور  30يونيو ( من دائري بورسعيد جتي تقاطع طري
8
الصالحي )
محور الضبعة بوص ت
9
طري الواحات البحرية  /الفرافرة
10

تال اعداد دراسات المرحلة األولى :الرؤية اإلستراتيجية والمشروعات الرئيسية  -مارس 2015
(جارى التحديث)

محاور انتهى العمل للمرحلة األولى منها

9

النطاقات الجغرافية للمحاور محل الدراسة
محاور الطرق الجاري العمل بها
3

4

5

6

7

محور اإلسماعيلية –
العوجة

محور طابا – رأس
النقب
محور رأس النقب –
نويبع
محور العريش  -رف
محور شرق بورسعيد
– الشط  -عيون
موسى – شرال الشي

 2محور بني سويف /
الزعفرانة
18

وصلة طري الشي
فضل  /طري رأس
غارب

10

محور الواحات البحرية
 /الفرافرة
13

9

محور الضبعة
بوص ت

21

طري مطروح  /سيوه

محور عين دلة  /سيوه

14
19

وصلة طري المنيا /
رأس غارب

محور سيوه  /جغبوب

15

محور جنوب الفيوال /
وادي الريان  /الواحات
البحرية

16

محور الفرافرة  /عين
دلة

10

النطاقات الجغرافية للمحاور محل الدراسة
ZONE1

نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)
ZONE 2

نطاق الج لة (شمال
الصحراء الشرقية)

ZONE
ZONE 1
2

ZONE
4
ZONE
3

ZONE3

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

ZONE 4

نطاق مطروح
(شمال غرب
الجمهورية)
11

التوجهات التنموية على المستوى القومي

4

12

التوجهات التنموية ةلى المستوى القومي...

المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052

13

التوجهات التنموية ةلى المستوى القومي...

المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052
نطاقات التنمية المقترحة
تتكون مصر من 8
نطالات تنموية وهم:

•لنال السويس وسيناء.
•الدلتا.
•الساحل الشمالى الغربى.
•نطاق شمال الصعيد.
•نطاق وسط الصعيد.
•نطاق جنوب الصعيد.
•الوا ى الجديد والواحات.
•النطاق التنموي المركزي
للعاصمة.
العريش

النطاق التنموى
بقناه السويس
وسيناء
رأس
غارب

شرال
الشي
الغردقة

النطاق
التنموى
بالدلتا
بنى
سويف

أسيوط

مطروح
االسكندرية

النطاق
التنموى
بشمال
المنيا
الصعيد

النطاق التنموى
بالساحل الشمالى
الغربى
وظهيرة الصحراوى

الواحات
البحرية

سوهاج

قنا

االةتما ةلي محاور التنمية للربط بين البحـرين األحمـر والمتوسـط ألجـل  :ةـم
الــربط بــين مــداال وبوارــات مصــر الســاحلية رــالعمق العم ـران ونقــل الســكان مــن
مناطق كثيفة السكان إلي مناطق التنمية الجديدة.

مرسى
علال

النطاق التنموى
وسط الصعيد

االقصر

الدخلة

النطاق التنموى
بالوادى الجديد
والواحات

أسوان
برنيس

ح يب

النطاق التنموى
بجنوب الصعيد

14

التوجهات التنموية ةلى المستوى القومي...

المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052

الساحل الشمالى الغربى

وسط سيناء

محور
قناة
السوي
س
منخفض
القطارة

مناطق التنمية
ذات األولوية
المقترحة
رالمخطط

سهل
المنيا
الغربى

البحرية

امتداد شرال الشي
وقطاع الطور/
رأس دمحم
الفرافرة

منطقة
أسيوط /
سوهاج /
الخارجة

مركز
اقتصادى لوجستى
جنوب مصر
المثلث الذهبى

الـــداخلة

الخارجة

منطقة
ح يب  /ش تين  /رأس
حدربة

بحيرة السد العالى
وجنوب مصر

توشكى وشرق العوينات

15

التوجهات التنموية ةلى المستوى القومي...

مشروع المليون ونصف فدان

البحـــــــر المتوســـــــــط

16

التوجهات التنموية ةلى المستوى القومي...

إمكانيات المياة الجوفية ةلى محاور التنمية

التوزيع الجغرافى الحواض المياه الجوفية بمصر
األقساال الجغرافية
األحواض
الجوفية الدلتا
نهر النيل
(رباعي)
الحجر
الرملي
النوبي
المغرا
األحواض
الساحلية
الحجر
الجيري
الصخور
الصلبة

وادي
النيل









الصحراء
الغربية



الصحراء
الشرقية



سيناء










الساحل
الشمالي
الغربي























نهر النيل (رباعي)
الحجر الرملي النوبي
المغرا
األحواض الساحلية
الحجر الجيري
الصخور الصلبة
أبار جوفية

17

مراحل دراسة المحاور

5

18

 -5مراحل دراسة المحاور
تال دراسة األراضي على جانبي المحاور كنطاق فعلي مشمول بالقرار الجمهوري ( 2كال) وتال اضافة نطاق
أشمل لدراسات التنمية ( 8كال) على كل جانب ،حتى يمكن الخروج باألنشطة التنموية المتكاملة حول كل
محور بنطاق اجمالي (10كال) من كل جانب.
Phase 1

التصور المبدئي والرؤية
التنموية المقترحة







التعرييييف بالمحييياور داخيييل النطييياق
والع قات المكانية.
موجهيييات التنميييية عليييى المسيييتوى
اإلقليمي.
الدور واألهمية (قومي  /اقليمي).
واليات األراضي حول المحاور.
المقومات والموارد المتاحة.
التصور التنموي المقترح.

Phase 2

األنشطة التنموية والمشروعات
اإلستثمارية المقترحة
 تيييدقي اسيييتخدمات األراضيييي حيييول
المحاور.
 المشروعات اإلسيتثمارية والخدميية
المقترحة.
 فييرص العمييل والتكلفيية اإلسييتثمارية
التقديرية.
 تييدقي األنشييطة والمشييروعات فييى
ضيييوء دراسيييات البنيييية األساسيييية،
بالتنسي مع جهات الوالية.

19

التصور المبدئي والرؤية التنموية المقترحة لتنمية
األراضي حول المحاور

6

20

محاور التنمية بنطاق سيناء (شمال شرق الجمهورية)

1-5

ZONE1

نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)

ZONE 2

نطاق الج لة (شمال
الصحراء الشرقية)

ZONE
44

ZONE
1
ZONE
2

ZONE
3

ZONE3

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

ZONE 4

نطاق مطروح (شمال
غرب الجمهورية)
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
تتأثر أعمال التنمية لألراضي حول محاور التنمية بسيناء بمجموعة من األبعاد
السياسية و االمنية
• األبعاد التنموية تطرح أسس االستفادة من اإلمكانات المتاحة بالمنطقة لتقلةل يخاطر البعدةن السةاس واأليم .

االقتصادية واالجتماعية
• تتطلب استهداف زيادة تركيز التوطن العمراني كقيمة مضاف ف إطار يمظوي إستثيارة قائي عل دعم التمية
استعادة التكلف .

التنموية
• التكامل مع التنمية الشاملة لسيناء ويع يا ةحدث ين تمية يستهدفه ليماطق شرق وغرب قماة السوةس ف يمظوي
تميوة واحدة يتكايل غةر تمافسة .
• اقامة محاور تنمية رئيسية في سيناء طولية وعرضية تنم أقطاب تميوة قائي وموةات عيرامة يستهدفه وتخلق
ظهةرا عيرامةا هايا شيال وجموب سةماء وةخف

ين األثار السلبة ليشروعات يستقبلة يمافس لليير اليائ ف قماة

السوةس.
• التنمية المقترحة علي المحاور وع قاتها بالندرة المائية لشب جزيرة سيناء تطرح ميوذجا جدةدا ةونح االخت
ف يفهوم الحةاه والتمية بةن الوادي والصحراء.
22

محاور التنمية بنطاق سيناء ....التعريف بالمحاور داخل النطاق والع قات المكانية
•1

محوري اإلسماعيلية – العوجة بطول حوال
 215كم يارا بيدةم الحسم وةيتد حت حدود
يصر الشرقة .

•2

محور طابا – رأس النقب بطول  36كم ف
االتجاه الغرب ين خلةج العقب .

•3

محور رأس النقب – نويبع ةيتد بطول  82كم
جموب طرةق السوةس – رأس المقب.

•4

محور العريش  -رف ةيتد بطول  61كم عل
ساحل البحر اليتوسط .

•5

محور شرق بورسعيد – الشط  -عيون موسى
– شرال الشي ةيتد بيحاذاة اليير الي ح لقماة
السوةس بطول  110كم وبطول  334كم عل
طول ساحل خلةج السوةس.

البحـــــر المتوســـــط
4

1

2
3

5

البحـــــر األحمـــــر

تتمثل في محاور سيناء الطولية والعرضية اإلمكانيات التنافسية والتكاملية لتنمية سيناء
23

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
المخطط االستراتيجي لتنمية سيناء

المصدر  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية .2052

ترسال األنشطة المقترحة بالمخطط االستراتيجي لسيناء محاور التنمية المقترحة ( االسماعيلية – العوج  /العريش – رف )
24

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
المخطط اإلستراتيجي لشمال سيناء

المصدر  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية .2052

ترتكز التنمية بالمحاور المقترحة في شمال سيناء على األنشطة السياحية بمحور العريش – رف واألنشطة الصناعية
والزراعية بمحور اإلسماعيلية – العوجة
25

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
المخطط اإلستراتيجي لجنوب سيناء

المصدر  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية .2052

ترتكز التنمية المقترحة في جنوب سيناء على األنشطة السياحية والصناعية بمحور شرق بورسعيد – شرال الشي
26

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
المخطط اإلستراتيجي لتنمية محور لناة السويس

المصدر  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية .2052

ترتكز التنمية بالمحاور المقترحة في شرق محور قناة السويس ( محور شرق بورسعيد – عيون موسى ) على
الصناعات التكنولوجية واالستص ح الزراعي وخدمات المناط اللوجيستية
27

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....الدور واألهمية (قومي  /اقليمي)
مشروعات الطرق والسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل في سيناء
االستفادة ين الخطط القائي لشبك السكا الحدةدة بسةماء والعيل
عل اعداد دراس خطوط سك حدةد يوازةا لليحاور اليقترح
وذلا ....
لتأكيد االتصال يماطق التمية بسةماء ين خ ل تطوةر يمظوي
المقل ( سك حدةد  ,وسائل مقل عام ).......,
خل اقطاب ومواةات تمية ين خ ل التقاطعات العرنة لليحاور
الطولة يع اليحاور العرنة اليقترح تحوةلها ال طرق حره .

مشروعات الطرق والسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل
مشروعات الطرق ازدواج الطرق األتية لتصب
•
•
•

طرق حرة :

طرةق القمطرة شرق – العرةش – رفح
طرةق العوجه – االسياعةلة
طرةق القاهرة – السوةس – رأس المقب

مشروعات السكك الحديدية المقترحة
الوصل اليقترح لخدي يةماء العرةش
•
وصل حدةدة يقترح ين بئر العبد ال جبل اليغارات
•
بطول 60كم
استكيال الخط الحدةدي ين بئر العبد ال رفح
•
وصل االسياعةلة – الجفجاف – العرةش
•
الوصل اليقترح لربط يصمع االسيمت
•

االنفاق المقترحة رمحور لناة السويس
محاور الطرق المقترحة رسيناء
محاور السكة الحديد المقترحة رسيناء

المصدر  :وزارة النقل – الخطط المقترحة لتنمية شبكة النقل والطرق رسيناء 2012

تعمل محاور التنمية كمحاور نقل اقليمية توفر الربط التي يضفي التكاملية القومية على التنمية بشب جزيرة سيناء
28

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....الدور واألهمية (قومي  /اقليمي)
التوطين المبديي للمشروةات ذات األولوية رإلليم لناة السويس
تطوةر طرةق القاهرة  /السوةس –
االسياعةلة  -بورسعةد ال طرق حره

1

مفق االسياعةلة
اليار بيحور السوةس

2

مفق جموب بورسعةد اسفل
قماة السوةس

3

9

38
22

14

24
30

4

31

27

20

1

يجيع صماع للبتروكةياوةات باليمطق21
الصماعة شيال غرب خلةج السوةس

10
2

تطوةر يطار شرم الشةخ
يأخذ عل ترع االسياعةلة حت
يوقع يحط تمقة شرق القماة
يمطق سةاحة عالية ذات طبةع خاص
يمطق التجارة واللوجستةا
شرق بورسعةد

5
37

6
1

32

يجيع صماع للصماعات الغذائة
باليمطق الصماعة بالشةخ زوةد

33 12

6
43
7

25

29

11

34
40
35

8

يجيع صماع ليمتجات االسياا
باليمطق الصماعة بالسوةس

13

21

يجيع صماع ليمتجات االسياا
باليمطق الصماعة بشرق بورسعةد

1

22

23

24

23
25

يجيع صماع اليةكامةكة والكهربائة
باليمطق الصماعة بشيال غرب خلةج السوةس

9
اليمطق الحرة برفح

28

19

يمطق التجارة واللوجستةا
شرق االسياعةلة

10

يمطق التجارة واللوجستةا
شيال شرق السوةس

11

يمطق التجارة واللوجستةا
بالعاشر ين رينان

12

اليمطق الحرة جموب السوةس

اقاي قرى ويمتجعات سةاحة
بموةبع  /طابا

19

يجيع صماع للبتروكةياوةات باليمطق20
الصماعة باليساعةد

39

26

41
تطوةر يةماء موةبع كيمطق حرة

8

3

اقاي قرى ويمتجعات سةاحة
بدهب  /موةبع

18

يجيع صماع اليةكامةكة والكهربائة 26
باليمطق الصماعة شرق بورسعةد

4
يجيع صماع للصماعات التعدةمة 27
ويواد
بيمطق شيال سةماء

36

18

يجيع صماع للصماعات التعدةمة 28
ويواد
باليمطق الصماعة بابوردةس
يجيع صماع للصماعات التعدةمة ويواد 29

42

13

باليمطق الصماعة بشيال غرب خلةج السوةس

17
5

التمية السةاحة والعيرامة لليمطق بةن 14
العرةش  /الشةخ زوةد

7

15

يجيع صماع لبماء واص ح السفن 30
اليمطق الصماعة شرق بورسعةد

16

يجيع صماع للغزل والمسةج باليمطق31
الصماعة شرق بورسعةد

التمية السةاحة والعيرامة لليمطق بةن 15
الطور  /راس دمحم
اقاي قرى ويمتجعات سةاحة
بشرم الشةخ

16

اقاي قرى ويمتجعات سةاحة
جموب يحية مبق

17

يجيع صماع للصماعات الغذائة
بوسط سةماء

34

استثيار طرةق العائل اليقدس ين خ ل36
يشروع قوي يتكايل

اقاي يدارس فمدقة باليمطق اليحصورة38
بةن العرةش – الشةخ زوةد

يحط لتولةد الكهرباء بالطاق الشيسة 40
قدرة  2500يةجا وات

يشروع استص ح  50ال فدان عل 42
يةاه السةول ب (ودةان البروا ....

يجيع صماع للغزل والمسةج باليمطق32
الصماعة بالشرقة

يجيع صماع ليمتجات السخامات
الشيسة بوسط سةماء

35

اقاي جايع تكمولوجة بيمطق وادى 37
التكمولوجةا بااسياعةلة

امشاء يدةم للطب والعلوم بالتعاون يع 39
جايعات دولة بشرق بورسعةد

فدان بشيال سةماء41

يشروع استص ح 1.659يلةون فدان 43
بسهل وادى العرةش

يجيع صماع لصماعات االسيدة 33
باليماطق
الصماعة بالشرقة

استص ح  400ال
عبر ترع الس م

تستأثر المحاور المقترحة على ما يقرب من  20مشروع ذو أولوية ضمن المخطط االستراتيجي إلقليال قناة السويس
29

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....واليات األراضي

1

1

2

2

4

4

5

5

3

3

المصدر  :لاةدة بيانات المخطط القومي لمصر 2052

تأثر واليات األراضي حول محاور التنمية في استراتيجية التنمية المقترحة لها
30

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....المقومات والموارد (الصناعية والتعدينية)
الكثير من األراضي المتاحة للتنمية الصناعية

توافر العديد من الثروات التعدينية

1

1

2

4

2

4
5

5

3

3

31

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....المقومات والموارد (الزراعية ومصادر المياه والري)
مصادر المياة والري بإقليال القناة وسيناء

مشروعات التوسع الزراعى بإقليال القناة وسيناء

1

1

شمال سيناء (مليون ال/3سن )
120
األمكانات الكلي
92
كميات السحب
28
األمكانات المتاح

2

2

4

4

وسط سيناء (مليون ال/3سن )
115
األمكانات الكلي
10
كميات السحب
105
األمكانات المتاح

5

5

3

3

تقع منطقة الطور ل ستص ح الزراعي باجمالي مساحة  20الف فدان ،
ومنطقة قرية االمل  3.5الف فدان

جنوب سيناء (مليون ال/3سن )
55
األمكانات الكلي
8
كميات السحب
47
األمكانات المتاح

32

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....المقومات والموارد (السياحية والبيئية)
مناط التنمية السياحية

الموارد السياحية

1

1

2

4

2

4
5

5

3

3

33

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
الفاعلية اإلقتصادية لمحور العريش /رف
عناصر الفاعلية
الموارد

 موارد السياحية الشاطئية والرمل والنخيل في شرق العريش (لية الحصينوالمصيدة)؛ ومزارات قلعة العريش األثرية والحرف والمشغوالت اليدوية
العريشية وسباقات الهجن ومسار العائلة المقدسة الذي يمر بالعريش.

النشاط المقترح

 -السياحة؛ وأنشطة الصيد؛ والنقل عبر المطار والميناء والخدمات اللوجيستية.

المحلية
التخصص

 -السياحية الترفيهية والبيئية؛ والخدمات اللوجيستية.

تجميع األنشطة

 اقامة مركز سياحى شرق العريش؛ ومركز خدمات لوجيستيى؛ وجذب القوىالعاملة والسكان.

التكامل اإلقليمي

 -ربط رف والعريش بالطري الساحلى الدولى؛ ومصر.

األقليمية

األتصالية

الدولية

محور العريش  /رف

 جذب السياحة الدولية عبر مطار وميناء العريش؛ وتيسير الحركة عبرالمحور.

األسواق المستهدفة  -السياحة الترفيهية والبيئية لألسواق األوروبية وأمريكا والخليج وآسيا.
34

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
محور رف – العريش







محييييييور تنمييييييوي تنافسييييييي
يعتمييد علييى تنمييية سييياحية
شيييياطئية وعمييييران خييييدمي
وأنشطة تجارة ولوجستيات
معتمييدة علييى الييربط الييدولى
كأحيييييد البوابيييييات الشيييييرقية
لمصر .
أنشييييطة لوجسييييتية منطقيييية
حرة .
أنشطة بحرية وصيد موانئ
وخييييدمات سييييفن  -تسييييوي
المنتجات البحرية – ميوانئ
وخيييدمات سيييفن البحريييية -
صناعة القوارب واليخوت.
أنشيييييطة سيييييياحية اسيييييكان
سيييياحي وفنيييدقي  -منييياط
ترفيهييية  /أنشييطة رياضييية
عالمية.

ال

ي ال ق ح ل ان ي ال ي
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زراع
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ت
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
الفاعلية اإلقتصادية لمحور اإلسماعيلية /العوجة (الطري األوسط)
عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية
النشاط المقترح

التخصص
تجميع األنشطة

األقليمية
التكامل اإلقليمي
األتصالية

الدولية

محور اإلسماعيلية /العوجة (الطري األوسط)
 موارد تعدينية (أهمها الحجر الجيرى والجبس)؛ موارد أرضية ذات ص حيةللزراعة فى منطقة السر والقوارير.
-

-

صناعات تعدينة (أسمنت وجبس ومواد بناء)؛ وأنشطة رعوية وزراعية؛
وخدمات.
صناعات األسمنت والجبس ومواد البناء؛ وخدمات.
اقامة منطقة لصناعات مواد البناء؛ وتجمع عمرانى؛ وجذب القوى العاملة
والسكان.
ربط وتعمير وسط سيناء بمحافظات الجمهورية.
تكامل صناعى بين مراكز انتاج وصناعة األسمنت ومواد البناء ومراكز
االسته ك.

 -التنسي للتصدير عبر قناة السويس للنفاذ لألسواق المستهدفة.

األسواق المستهدفة  -تصدير صناعات مواد البناء لألسواق األوروبية والخليج وآسيا وافريقيا.
36

محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
محور االسماعلية –
العوجة
 محييييور تنمييييوي تكيييياملي
يعتمييييييد علييييييى التنمييييييية
الصيييناعية القائمييية عليييى
صيييييناعات ميييييواد البنييييياء
والميييييييواد الغذائيييييييية ذات
قدرة تصديرية لقربها من
المنافذ التصديرية .
 استص ح زراعي لمنطقة
السييييييييييييير والقيييييييييييييوارير
واألراضيييييييييييي القابلييييييييييية
ل ستص ح .
 صييييييييييييناعة اإلسييييييييييييمنت
واألسيييييمدة قائمييييية عليييييي
الجييبس والحجيير الجيييري
– صييناعات قائميية علييي
صناعة االسيمنت ( طيوب
– بييي ط – خرسيييانات
سابقة الصب . )....
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
الفاعلية اإلقتصادية لمحور شرق بورسعيد /الشط /عيون موسي /شرال الشي
محور شرق بورسعيد /الشط /عيون موسي /شرال الشي

عناصر الفاعلية
-

موارد وثروات تعدينية جنوب المحور (رمال بيضاء وسوداء وفحال وحجر جيري ورخاال وتربة
زلطية)..؛ موارد سياحية شاطئية وطبيعية فريدة (على امتداد المحور فى البحر األحمر وخليج
السويس)؛ وشاطئية فى بورسعيد على ساحل البحر المتوسط.
مناط صناعية واعدة فى شمال وجنوب المحور فى بورسعيد والقنطرة واالسماعيلية والسويس؛
وأبو زنيمة وأبو رديس والطور)؛ وخدمات نقل وتجاري ولوجيستيات عبر المطارات والموانئ (مطار
شرال؛ وموانئ :الطور وأبو رديس والسخنة وبورسعيد) وقناة السويس.
السياحة؛ الصناعات التعدينية والتحويلية؛ الصناعات التجميعية؛ والنقل والخدمات اللوجيستية.

-

السياحية الترفيهية والبيئية؛ الصناعات التعدينية؛ الصناعات التجميعية؛ والنقل والخدمات
اللوجيستية.
اقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرال الشي ؛ ومراكز سياحية فى رأس دمحم وعيون موسى وشرق
االسماعيلية وبورسعيد.
منطقة للصناعات التعدينية فى أبو زنيمة؛ ومجمع صناعات ميكانيكية فى القنطرة.
منطقة للتجارة والخدمات الوجيستية شمال شرق السويس.
تكامل التنمية بمحور قناة السويس والظهير الصحراوي للمحور مع جنوب سيناء.

األتصالية

-

تصدير المنتجات الصناعية عبر قناة السويس وموانئ المحور للنفاذ لألسواق المستهدفة.
التجارة والصناعات التجميعية والخدمات اللوجيستية عبر شمال شرق خليج السويس.
السياحة الدولية عبر مطار شرال؛ والموانئ؛ وقناة السويس؛ وتيسير الحركة عبر المحور.

األسواق المستهدفة

-

األسواق األوروبية وأمريكا والخليج وآسيا وافريقيا.

الموارد

المحلية
النشاط المقترح
التخصص

-

-

-

األقليمية

تجميع األنشطة
التكامل اإلقليمي

الدولية

-
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
محور شرق بورسعيد – الشط  /عيون
موسى – شرال الشي
 محييور تنمييوي تكيياملي مييع التنمييية بمحييور قنيياة
السييويس تعتمييد علييى تنمييية ألقطيياب عمرانييية
بييالظهير الصييحراوي لمحييور قنيياة السييويس مييع
التقاطعييات للمحيياور العرضييية بالقطيياع الشييمالي
مييين المحييييور  ،وتنميييية صييييناعية قائمييية علييييى
الثيييروات التعدينيييية بالقطييياع األوسيييط  ،وتنميييية
سياحية شاطئية وعمران خدمي.
 أنشطة سياحية اسكان سياحي وفندقي  -منياط
ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية.
 الصييناعات االسييتخراجية والتعدينييية قائميية علييي
الرمييييال البيضيييياء والرمييييال السييييوداء والفحييييال
والحجر الجيري والرخاال والتربة الزلطية.
ال
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
الفاعلية اإلقتصادية لمحور طابا  /رأس النقب
عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية
النشاط المقترح
التخصص

 موارد السياحية الشاطئية والطبيعية الفريدة (جزيرة فرعون؛ محمية الفيورد؛الوادى الملون بمحمية طابا؛ متحف طابا ومنصة العلال؛ القرية البدوية
النموذجية؛ فندق طابا).
 السياحة؛ والخدمات. -السياحية الترفيهية والبيئية؛ وخدمات.

تجميع األنشطة

 اقامة مجموعة مراكز سياحية فى طابا ورأس النقب والمراخ؛ وجذب القوىالعاملة والسكان.

التكامل اإلقليمي

 -ربط منطقة طابا برأس النقب ووسط سيناء لتعزيز التنمية السياحية.

األقليمية

األتصالية

الدولية

محور طابا  /رأس النقب

 -جذب السياحة الدولية عبر مطار رأس طابا؛ وتيسير الحركة عبر المحور.

األسواق المستهدفة  -السياحة الترفيهية والبيئية لألسواق األوروبية وأمريكا والخليج وآسيا.
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
محور طابا  /رأس
النقب
 محييييور تنمييييوي تنافسييييي
سيياحي ممتيدة عليي طيول
خليج العقبة.
 أنشييييييييطة سييييييييياحية ذات
صييييبغة عالمييييية تنافسييييية
اسييكان سييياحي وفنييدقي /
منيياط ترفيهييية  /أنشييطة
رياضية عالمية .) ...
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
الفاعلية اإلقتصادية لمحور رأس النقب  /نويبع (وادي وتير)
عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية
النشاط المقترح
التخصص

 موارد السياحية الشاطئية بنويبع؛ والطبيعية والرياضات الصحراويةوالسفارى (نواميس؛ وادى وتير والوديان المجاورة ل ؛ الواحات والعيون؛
الصحارى والجبال)؛ قلعة نويبع.
 السياحة؛ والنقل والخدمات اللوجيستية. -السياحية الترفيهية والبيئية والرياضات الصحراوية؛ والخدمات اللوجيستية.

تجميع األنشطة

 اقامة مجموعة مراكز سياحية (مركز نويبع السياحى؛ مركز السياحةالصحراوية؛ مركز السياحة الجبلية)؛ وجذب القوى العاملة والسكان.

التكامل اإلقليمي

 -ربط خليج العقبة ونويبع بنطاقات التنمية السياحية ووسط سيناء؛ ومصر.

األقليمية

الدولية

محور رأس النقب  /نويبع (وادي وتير)

 جذب السياحة الدولية عبر ميناء نويبع ومطار طابا؛ وتيسير الحركة عبراألتصالية
المحور.
 السياحة الترفيهية والبيئية والصحراوية لألسواق األوروبية وأمريكا والخليجاألسواق المستهدفة
وآسيا.
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التصور التنموي
محور نويبع  /رأس النقب
 قطييب تنمييوي سييياحي لوجيسييتي مييرتبط بمحييور
تنموي يربط خليج العقبة بخليج السويس .
 منطقييييية لوجسيييييتية لتيييييداول الحاوييييييات  -تجيييييارة
الترانزيت .
 أنشييطة سييياحية اسييكان سييياحي وفنييدقي  /منيياط
ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية .) ...
 ميناء بحري وخدمات سفن.
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محاور التنمية بنطاق سيناء  ....التوصيات التنموية
اولويات التنمية المقترحة على المحاور

االدوار التنموية لمحاور الطرق القومية بسيناء

3

3
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محاور التنمية بنطاق الج لة (شمال الصحراء الشرقية) 2-5
ZONE1

نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)

ZONE
44

ZONE
1
ZONE 2

نطاق الج لة (شمال
الصحراء الشرقية)

ZONE
2

ZONE
3

ZONE3

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

ZONE 4

نطاق مطروح (شمال
غرب الجمهورية)
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محاور التنمية بنطاق الج لة ....التعريف بالمحاور داخل النطاق والع قات المكانية
• 1محييور طري ي الزعفرانيية – بنييى سييويف
طرةيييق عرنييي ةيتيييد يييين بمييي سيييوة حتييي
الزعفرامييي لةيييربط اليحييياور الطولةييي ببعنيييها،
حةيث ةبيدأ يين البحيير األحيير (الزعفرامي ) حتي
بمييي سيييوة (بطيييول  158كيييم وعييير  23م
بواقع  3حارات لكل اتجاه ،بااناف إل جزةرة
وسيط بعيير  7م) ييرورا بييالكوبرى العلييوى
لةيتد عبرغيرب المةيل الي طرةيق النيبع اليذى
ةتم العيل به حالةا.
•2

1

محييور راس غييارب – الشييي فضييل  ،و
وصيلة المنييا – طريي رأس غيارب) ةبلي
طول الطرةق  90كم ،وعرنه 11م وةربط بةن
يحافظات اليمةيا والوجيه القبلي بيالبحر األحيير،
يرورا ببم يزار إلي طرةيق "القياهرة-أسيوان"
الزراعيييي غييييرب المةييييل ،ييتييييدا إليييي طرةييييق
"القييياهرة–سيييوهاج" ،الصيييحراوي الغربييي فييي
اتجيياه الواحييات البحرة ي يييرورا بسييةوة ،لةكييون
يمفييذا لهييذه اليحافظيييات والواحييات عليي البحييير
األحير.

2

تمثل هذل المحاور منفذ لمحافظات شمال الصعيد ةلى البحر األحمر وتتكامل مع رالي المحاور القومية للربط

مع البحر المتوسط.
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
استراتيجية تنمية اقليال شمال
الصعيد
• التأكيد علي اسيتمرارية المحياور
الشييييرقية واتصييييالها بالمحييييياور
الغربييييية لتسييييهيل ربييييط اإلقليييييال
بالمنافييذ البحرييية بييالبحر األحميير

والبحر المتوسط بوادي النيل.

استراتيجية تنمية محافظة
بني سويف
• التأكيد علي محاور التنمية شرقا
وغربييييييا لفييييييت أفيييييياق التنمييييييية
بالظهيرين الشرقي والغربيي مين
خيييي ل تعزيييييز المنافييييذ البحرييييية
للمحافظة.
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي

تنعكس التوجهات التنموية على المستوى اإلقليمي
ف ي أهية ي المطيياق التميييوي لليحيياور العرنيية يونييع الدراس ي لييدفع الحييراا التميييوي ف ي
المطاقييات الداخلة ي ف ي يصيير (الصييحراء الشييرقة  ،وادى المةييل والسيياحل الشيييال الغرب ي

وظهةره الصحراوي بالصحراء الغربة ) ين خ ل ربيط هيذه المطاقيات التميوةي ييع بعنيها
البع

وتسهةل وصولها إل اليمافذ البحرة عل البحرةن اليتوسيط واألحيير ليحاولي خليق

يحور تميوي جدةد (الزعفرام  /رأس غارب  -بم سوة  /اليمةا  -العليةن) يوازى ليحيور
(السييوةس /إسييياعةلة  /السييخم  -القيياهرة  -ااسييكمدرة ) ،بيييا ةسيييح بييالربط بييةن الواجهييات
الساحلب للبحرةن اليتوسط واألحير ،ييا ةتةح االستفادة ين اليوارد واايكامات الكايم بهذه
المطاقات الداخلة وةمظيها لدعم التكايل.
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....الدور واألهمية (قومي  /اقليمي)
الدور االقليمي

الدور القومي

الوصول الى منفذ مباشر ل قليال على البحر

الثقل السكاني
الدلتا

القاهرة

الساحل الشمالي
الغربي





شمال الصعيد





الوصول لمصدر مياه لتحليتها.
الوصول لمصادر طاقة الرياح بالزعفرانة.
ايجاد ميناء رئيسي لإلقليال.
التكاميييل التنميييوي عليييى المسيييتوى اإلقليميييي بيييدعال
التخصص الوظيفي.
اسييييييتثمار التنييييييوع الطبيعييييييي وتعييييييدد اإلمكانييييييات
االقتصادية في تنويع القاعدة االقتصادية.

 دعال اليربط بيين ميداخل وبوابيات مصير السياحلية
بالعم العمراني.
 نقيييل السيييكان مييين المنييياط كثيفييية السيييكان اليييي
مناط التنمية الجديدة.
49

محاور التنمية بنطاق الج لة  ....واليات األراضي
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....المقومات والموارد (الصناعية والتعدينية)

المنطقة الصناعية
ببني سويف الجديدة
المنطقة الصناعية
ببياض العرب

المنطقة الصناعية
بنطاق جبل غراب
المنطقة الصناعية 31/1
المنطقة الصناعية 31/3
المنطقة الصناعية 31/4

المنطقة الصناعية وادي السريرية

المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة

المنطقة الصناعية بالمطاهرة

 امكانية اقامة صناعات مبنية علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 امكانية استخراج البترول والغاز الطبيعيي واقامية مجميع صيناعي بمنطقية
خشال الرقبة.
 توافر النباتات الطبية والعطرية كمدعال للصناعات الطبية.
 توافر ثماني مناط صناعية ووجود أكبر مركز تدريب مهني .
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....المقومات والموارد (الزراعية ومصادر المياه والري)
بني سويف (مليون ال/3سن )
14
األمكانات الكلي
2
كميات السحب
12
األمكانات المتاح
معالجة أراضي السبخات :بزراعة
نبات الساليكورونيا

المنيا (مليون ال/3سن )
20
األمكانات الكلي
5
كميات السحب
15
األمكانات المتاح
 هناك ندرة شيديدة فيى الميوارد المائيية الجوفيية بقطياع الصيحراء الشيرقية مميا يسيتدعي ضيرورة التوجهي
لألساليب غير التقليدية فى توفير مصادر للمياه.
 يييتال انتخيياب مسيياحة  55ألييف فييدان لزراعيية انييواع م ئميية ميين النباتييات التييي تعتمييد علييي خليييط ميين المييياه
المالحة من البحر االحمر وكذلك المياه الجوفية المالحة لخل فرص عمل متواكبة مع الحاصاالت الزراعيية
واستغ ل طاقة الرياح واألمواج.
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....المقومات والموارد (السياحية والبيئية)

محمية كهف سنور

 توافر بيئات طبيعية مختلفة بما ينوع المنتج السياحي ويحق التكامل بربط مواقع التنمية السياحية.
 يمثل اهتماال الدولة بتنمية بني سويف فرصة لدعال تنميتها سياحيا.
 وجود محمية طبيعية ومقومات سياحة أثرية وترفيهية وشاطئية وسفاري.
 وجود نواة أولية للتنمية السياحية(طاقة فندقية /مركز مؤتمرات).
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....التصور التنموي
الرؤية التنموية

النطاق التنموى األشمل للمحور

محييور تنمييوى يييدعال اتصييال عمييران الييوادى
بالمنافذ البحرية للبحرين االحمر و المتوسيط

 -1دمج نطاق التنمية للمحاور العرضية.

مما يسهال فى خل محور تنموى جدييد عليى

 -2الربط الطولي لشبكة الطرق.

المستوى القومى.

 -3مناط ذات أولوية للتنمية.
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....التصور التنموي
تقسيال المحور الى قطاعات مكانية وفقا لخصائصها البيئية والطبيعية

القطاع
الساحلي
الشرلي

الظهير
الساحلي

القطاع الجبلي الشرلي

القطاع األوسط

ظهير الوا ي

القطاع العمران
القايم
(وا ي النيل)
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استخدامات األراضي المقترحة للنطاق التنموي الج لة

محاور التنمية بنطاق الج لة  ....التصور التنموي
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....التصور التنموي

الفاعلية اإلقتصادية لمحور بنى سويف  /الزعفرانة
عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية

النشاط المقترح
التخصص

تجميع األنشطة

األقليمية
التكامل اإلقليمي

الدولية

األتصالية
األسواق المستهدفة

محور بنى سويف  /الزعفرانة
مصادر لطاقة الرياح؛ موارد تعدينية (أهمها الرخاال)؛ مصادر لمياه التحلية؛ موارد سياحة بيئة
وسفارى على المحور؛ موارد سياحية (كهف سنور؛ نهر النيل؛ آثار الحيبة؛ دير الغزراء ببياض
العرب؛ فنار العفرانة؛ ديري االنبا انطونيوس واالنبا بوال).
تعدينى؛ صناعى؛ سياحية؛ خدمات.
صناعات الرخاال واألنشطة التعدينية؛ الصناعات تحويلية؛ والسياحة الع جية واألثرية؛ والخدمات.
 توفر بنية أساسية صناعية فى بنى سويف يتي تجميع وتركيز األنشطة الصناعية؛ واستغ لالموارد الزراعية والقوى العاملة فى اإلقليال؛ مع امكانية تصنيع الموارد التعدينية والرخاال
الموج للتصدير على المحور بالقرب من الزعفرانة.
 اقامة مركز للسياحة الع جية فى الزعفرانة؛ ومركز للسياحة األثرية شرق بنى سويف؛ومركزين على المحور.
 ربط شمال الصعيد ووادى النيل بالبحر األحمر. تكامل صناعى بين بنى سويف وشرق القاهرة. التكامل السياحى (السياحة الترفيهية فى البحر األحمر والع جي بالزعفرانة واألثرية فى اقليالشمال الصعيد).
التنسي ل ستفادة من ميناء رأس غارب أو ميناء السخنة للنفاذ لألسواق المستهدفة.
تصدير الرخاال ال ُمصنع ومنتجات الصناعات اإللكترونية والهندسية والغذائية للمناط
ببنى سويف الى األسواق األوروبية والخليج وآسيا وافريقيا.

الصناعية
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....التصور التنموي

استخدامات األراضي المقترحة لمحور الزعفرانة – بني سويف
الشريط
الساحلي

الظهير الساحلي

القطاع األوسط

زراعات غير تقليدية (مياه مالحة وأمطار)
وانشطة تعدينية

سياحة بيئية وسفاري

العمران
القايم

الظهير الصحراوي
أراضي استص ح

الكريمات
وانشطة تعدينية

مزارع رياح
مدينة
الزعفرانة

مدينة الكريمات
الزعفرانة

بني سويف
الجديدة

الزعفرانة

سياحة
شاطئية

محمية الج لة القبلية

خشال الرقبة

زراعي
قائال

بني سويف

مناط صناعية
وانشطة تعدينية

58

محاور التنمية بنطاق الج لة  ....التصور التنموي

الفاعلية اإلقتصادية لمحور الشي فضل  /رأس غارب ومحور المنيا  /رأس غارب
محور الشي فضل  /رأس غارب
محور المنيا  /رأس غارب

عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية

النشاط المقترح
التخصص

تجميع األنشطة

األقليمية
التكامل اإلقليمي

الدولية

األتصالية

مصادر بترولية وغاز طبيعى؛ موارد تعدينية (أهمها الرخاال)؛ مصادر لمياه التحلية؛ موارد
سياحة (جبل الطير؛ كنيسة العذراء؛ فنار رأس غارب؛ مقابر بنى حسن؛ تل العمارنة؛ متحف
اخناتون).
صناعات تعدينية؛ سياحية؛ خدمات لوجيستية.
صناعات الرخاال واألنشطة التعدينية؛ سياحة أثرية؛ خدمات لوجيستية.
-

اقامة مدينة لصناعات الرخاال؛ ومدينة للخدمات اللوجيستية؛ مع توفر بنية أساسية
صناعية فى بنى المنيا يتي تجميع وتركيز األنشطة الصناعية؛ واستغ ل الموارد
الزراعية والقوى العاملة فى اإلقليال.
مركز للسياحة األثرية شرق المنيا.
ربط شمال الصعيد ووادى النيل بالبحر األحمر.

-

تكامل صناعى بين مراكز انتاج الرخاال ومراكز التصنيع فى المنيا والقاهرة.
التكامل السياحى (السياحة الترفيهية فى البحر األحمر واألثرية فى اقليال شمال الصعيد).

-

التنسي ل ستفادة من ميناء رأس غارب للنفاذ لألسواق المستهدفة.

األسواق المستهدفة تصدير الرخاال ال ُمصنع لألسواق األوروبية والخليج وآسيا وافريقيا.
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محاور التنمية بنطاق الج لة  ....التصور التنموي

استخدامات األراضي المقترحة لمحور رأس غارب – بني مزار ،المنيا
الشريط
الساحلي

مدينة
رأس
رأس غارب

غارب منطقة
لوجستية
محمية
م حات
رأس
شقير

الظهير الساحلي

سياحة بيئية وسفاري
توليد
كهربا
ء
(طاقة
رياح)

الظهير الصحراوي

القطاع األوسط

المدينة
اللوجستية
المنطقة
اللوجستية

سياحة بيئية
وسفاري

مدينة
الرخاال

توليد كهرباء (طاقة
رياح)

بني
مزار
الجديدة
صناعة
وتعدين

محمية وادي قنا

توليد كهرباء
(طاقة رياح)

المنيا
الجد
يدة

العمران
القايم
بني
مزار

زراعي
قائال
المنيا
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية (شمال الصحراء الغربية)

3-5

ZONE1

نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)

ZONE
44

ZONE
1
ZONE 2

نطاق الج لة (شمال
الصحراء الشرقية)

ZONE
2

ZONE
3

ZONE3

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

ZONE 4

نطاق مطروح (شمال
غرب الجمهورية)
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية....التعريف بالمحاور داخل النطاق والع قات المكانية
1


محييور جنييوب الفيييوال – الواحييات ه ي
وصيييييل عرنييييية تيييييربط بيييييةن طرةيييييق
(الزعفرامييييي /بمييييي سيييييوة ) ،وطرةيييييق
(القيياهرة/الواحييات) .ةبل ي طييول الطرةييق
 80كةلويترا.

2


محور الواحات البحرية – الفرافرة جزء
ين طرةق طول ةبدأ يين القيوس الغربي
للطرةييق الييدائري ااقلةي ي  ،وصييوال إل ي
شرق العوةمات .ةبل طول الطرةق 140
كةلويترا وعرنه  11يترا.

3


محييور الفرافييرة  -عييين داليية  -سيييوة -
جغبييوب جييزء ييين اليحييور الييدول رأس
شييقةر  /أسييةوط  /الفرافييرة  /عييةن دال ي /
سةوة  /جغبوب ،ةربط هذا اليحور البحير
األحييير بالحييدود الغربة ي  ،وكييذلا ةييربط
البحيييير األحييييير بييييالبحر اليتوسييييط عيييين
طرةق سةوة  /يطروح ةبل طيول طرةيق
(الفرافييرة – عييةن دال ي ) 90كييم وبلغييت
تكلفيي امشييائه  443يلةييون جمةيي  ،وةبليي
طيول طرةيق (عيةن دالي – سيةوة) 170
كيييييم ،وةبلييييي طيييييول طرةيييييق (سيييييةوة –
جغبوب) 90كم.

جغبوب

3
سيوة
سيوة

1
الواحات البحرية

2

3

الفرافرة

عين دالة
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استراتيجية تنمية وسط الصعيد

محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي

زراعيية  100ألييف فييدان بسييهلالمنييييا الغربيييي (نباتيييات عطريييية
وطبييية) علييى أن تييروى بالميييياه
المعالجة واآلبار.

انشاء ث ثة منياط لتولييدالطاقييييية بالريييييياح بشيييييرق
وغييييييرب النيييييييل بمحافظيييييية
المنيا .
زراعييييية  620أليييييف فيييييدان(زراعييييييييييات اسييييييييييتراتيجية
وتصييديرية) عليييى أن تيييروى
بالمياه المعالجة واآلبار.

انشييييياء تجمعيييييات عمرانييييييةمتفرقييييية بييييياالقليال السيييييتيعاب
مليون نسمة.

 انشيييياء تجمعييييات عمرانيييييةمتفرقيييية بيييياالقليال السييييتيعاب
مليون نسمة.

المصدر  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية .2052

التأكيد ةلي محاور التنمية شرلا وغربا لفتح افاق التنمية رالظهيرين الشرلي والغربي من االل مناطق التنمية المقترحة
ولتعزيز المنافذ البحرية لإللليم
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
ق
استراتيجية تنمية ا لنم اسيوط
كسر عزلة اليوادي الجدييد بيالربط
الجييييد بينييي وبيييين بييياقي أجيييزاء
الجمهورية مع االهتماال بالمحياور
الطولية والعرضية.
اقاميية مجتمعييات عمرانييية جديييدة
مييييع االهتميييياال بتييييوفير الخييييدمات
المتنوعة.
الخييييييييروج بييييييييالعمران صييييييييوب
األراضيييي الصيييحراوية المنتشيييرة
باإلقليال.
التركيييز علييى المشييروعات كثيفيية
العماليية فييي المنيياط القريبيية ميين
الييوادي ،والمشييروعات المتقدميية
تكنولوجيييا كثيفيية راس المييال فييي
المنيييييياط الواقعيييييية فييييييي قلييييييب
الصحراء.
التييييييدرج فييييييي تنمييييييية المنيييييياط
الصناعية المستهدفة.
اعطييييياء دفعييييية قويييييية لألنشيييييطة
االقتصادية ذات الميزة النسبية.
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
استراتيجية تنمية محافظة الفيوال
(الرؤية التنموية لمحافظة الفيوال في اطار الرؤية االقليمية)

تني سويف

( صناعة  /ززاعة
/خدمات وسناخة)

محافظة ذات طبيعة متفردة بيئيا وجغرافيا ،تمثل السياحة البيئية والزراعة وصناعاتها العصب الرئيسي
في تنميتها بهدف االرتقاء بجودة حياة سكانها ،من خ ل منظومة عمرانية متوافقة بيئيا واجتماعيا,
اعتمادا ً علي:
تملك مزايا الموقع القريب جدا ً من القاهرة 90كال (ساعة زمن) ،وترتبط بسوق عريض لتصدير
منتجاتها ،واستيراد ما يلزمها من تكنولوجيا حديث .
ذات شهرة زراعية سياحي  .ألنها مشتى ومنتجع عالمي بكل المعايير.
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
انعكاس التوجهات التنموية على المستوى اإلقليمي
 االةتما ةلي محاور التنمية الرارطة بـين المعمـور فـي الـوا ي والـدلتا والـال معمـور فـي الصـحراء الغربيـة و بـين
البحر االحمر والبحر المتوسط وذلك من أجل:
• ةم الربط بين مداال وبوارات مصر الساحلية رالعمق العمراني.
• نقل السكان من المناطق كثيفة السكان إلي مناطق التنمية الجديدة .
 جاءت محاور التنمية الطولية والعرضية رالصحراء الغربية امتدا ا لما تم ةرضه رالمخطط االسـتراتيجي للصـحراء
الغربية لدةم ةملية التنمية في ةمق الصحراوتين للخروج من الوا ي.
 التأكيد ةلي محاور التنمية شرلا وغربا لفتح افاق التنمية رالظهيرين الشـرلي والغربـي مـن اـالل منـاطق التنميـة
المقترحة.
 التأكيـد ةلـي اسـتمرارية المحـاور الغربيــة واتصـالها رالمحـاور الشـرلية للتأكيـد ةلــي ربـط االللـيم رالمنافـذ البحريــة
رالبحر االحمر والبحر المتوسط بوا ي النيل.

 ور محاور التنمية العرضية في التنمية لاللاليم المختلفة (القاهرة الكبري  -لناة السويس  -شمال الصعيد).

ور محاور التنمية الطولية والعرضية في تنمية االلاليم ومناطق التنمية المقترحة من االل اتصال
العمران الجديد رالعمران القايم
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....الدور واألهمية (قومي  /اقليمي)

الدور القومي
 دعييال الييربط بييين مييداخل وبوابييات مصيير
الساحلية بالعم العمراني.
 نقل السكان مين المنياط كثيفية السيكان
الي مناط التنمية الجديدة.
 خل أقطاب ومحاور جديدة للنميو وذليك
السيييتيعاب الزييييادات السيييكانية المطيييردة
خاصة بالمناط الحضرية.

الدور االقليمي








الييييربط المباشيييير بييييين الييييوادي والييييدلتا
ومناط التنمية الجديدة.
التكامل التنموي على المستوى اإلقليمي
بدعال التخصص الوظيفي.
استجابة لقضايا قومية واقليمية.
اسييييييتثمار التنييييييوع الطبيعييييييي وتعييييييدد
اإلمكانات االقتصادية فيي تنوييع القاعيدة
االقتصادية.
الوصييييييول لمصييييييادر طاقيييييية شمسييييييية
بالفرافرة.
الوصول لمصادر مياه لتحليتها.

جغبوب

سيوة

سيوة
الواحات البحرية

الفرافرة

عين دالة
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....واليات األراضي
واليات االراضى

68

محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....المقومات والموارد (الصناعية والتعدينية)
الموارد التعدينية

الموارد الصناعية






إمكانيـــــة إلامـــــة منطقـــــة صـــــناةية
رالفرافرة الجديدة.
تـــــوافر النباتـــــات الطبيـــــة والعطريـــــة
كمدةم للصناةات الطبية.
توجه الدولة والمسـتثمرين نحـو ةـم
الصناةة.
انشــــاء مشــــروةات ةاليــــة الربحيــــة
لجذب االستثمارات.
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....المقومات والموارد (الزراعية ومصادر المياه والري)
الموارد المائية

قطاع الزراعة

واح البحري (مليون ال/3سن )

واح سيوه (مليون ال/3سن )

األمكانات الكلي

115

األمكانات الكلي

210

كميات السحب
األمكانات المتاح

29
76

كميات السحب

160

األمكانات المتاح

50

المغرة

شرق سيوة

جنوب شرق
المنخفض
جنوب المنخفض

مشروعات االستص ح
(المرحلة األولي)

المساحة
بالفدان

شرق سيوة

 30ألف

جنوب شرق المنخفض

 50ألف

غرب غرب المنيا

 200ألف

الفرافرة القديمة

 200أف

الفرافرة الجديدة

 100ألف

جنوب المنخفض

 50أف

غرب غرب المنيا

الفرافره (مليون ال/3سن )
967
األمكانات الكلي
200
كميات السحب
767
األمكانات المتاح

الفرافرة الجديدة

عين دالة (مليون ال/3سن )
100
األمكانات الكلي
الفرافرة القديمة

كميات السحب

-

األمكانات المتاح

100
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....المقومات والموارد (السياحية والبيئية)
الموارد السياحية

محافظة مطروح






توافر بيئات طبيعية مختلفة رما ينـوع
المنتج السياحي.
تحقيق تكامـل المنـتج السـياحي بـربط
موالع التنمية السياحية.
وجــــو محميــــات طبيعيــــة ومقومــــات
سياحة أثرية وسفاري.
وجــو نــواة أوليــة للتنميــة الســياحية
(طالة فندلية /مركز مؤتمرات).

محمية قارون قرار
رئيس مجلس الوزراء رقال
 943لسنة 1989
محمية وادي الريان قرار
رئيس مجلس الوزراء رقال
 943لسنة 1989

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
محافظة المنيا
محميات الواحات البحرية
قرار رئيس الوزراء رقال
 2656لسنة 2010

محمية الصحراء البيضاء

محمية وادى الحيتان

محمية سيوة

محمية وادى الريان

محمية سيوه
قرار رئيس مجلس
الوزراء رقال  1219لسنة
2002

محافظة المنيا

محمية الصحراء البيضاء قرار
رئيس مجلس الوزراء رقال 1220
لسنة 2002

محافظة الوادى
الجديد
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي

الفاعلية اإلقتصادية لمحور جنوب الفيوال  /الواحات البحرية
عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية

النشاط المقترح
التخصص
تجميع األنشطة

األقليمية
التكامل اإلقليمي

الدولية

األتصالية

محور جنوب الفيوال  /الواحات البحرية
موارد أرضية زراعية (جنوب شرق منخفض القطارة ،غرب غرب المنيا)؛ موارد مائية؛
موارد سياحية طبيعية ومحميات (بحيرة قارون؛ محمية وادى الريان؛ وادى الحيتان)؛
اكتشافات بترولية؛ توفر بنية أساسية صناعية فى كوال أوشيال والواحات.
أنشطة الزراعة؛ السياحة؛ التعدين؛ والخدمات.
الزراعات عالية القيمة المضافة؛ سياحة الطبيعة والبيئة؛ األنشطة التعدينية والبترولية؛
والخدمات.
-

اقامة مركز سياحى جنوب الفيوال لسياحة الطبيعة البيئة.
منط زراعية وتنمية ثروة حيوانية.
أنشطة تعدينية وبترولية؛ والخدمات.

-

ربط عدة طرق طولية وخل محاور تنموية بين محافظة الفيوال والمحافظات الحدودية،
والتصال بمحاور الحركة الشرقية والجنوبية.
دعال مشروعات التنمية الزراعية ،السياحية ،والصناعية باإلقليال.
تكامل السياحة األثرية فى الجيزة البيئية والسفارى فى الغرب بالطبيعية على المحور.

-

السياحة الدولية وتصدير المنتجات الغذائية والحرفية عبر المحور واتصال بالمحاور الناقل .

األسواق المستهدفة األسواق األوروبية وأمريكا والخليج وآسيا وافريقيا.
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي
محور جنوب الفيوال – الواحات البحرية

زراةة
لايمة

استصالح
زراةي

سياحة بيئية
واستصالح
زراةي

محور نالل للحركة

منطقة
بترولية

 /العلمـين السـتكمال الـربط العرضـي بـين

 اةم لالتصالية بين المحور العرضـي الزةفرانـة  /بنـي سـوي
شرق الجمهورية وغربها.
 اةم لالتصالية بين المحاور الطوليـة القـاهرة  /سـوهاج (الصـحراوي الغربـي) وطريـق الجيـزة  /الواحـات
البحرية  /الفرافرة  /الداالة  /العوينات لربط شمال الصعيد رالواحات.
 محور تنموى متكامل ( زراعي سياحي تعديني) داعال التصالية التنمية المتكاملة بين شرق وغرب الجمهورية.
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي
أولويات طرح المناط لإلستثمار لمحور جنوب الفيوال – الواحات البحرية

أولوية
أولي

أولوية
ثانية

أولوية ثالثة

أولوية
رارعة

أولوية
ثالثة
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي

الفاعلية اإلقتصادية لمحور الواحات البحرية  /الفرافرة
عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية
النشاط المقترح
التخصص
تجميع األنشطة

األقليمية
التكامل اإلقليمي

الدولية

األتصالية

محور الواحات البحرية  /الفرافرة
يوارد أرنة زراعة (جموب شرق يمخف القطارة ،غرب غرب اليمةا ،الفرافرة القدةي ،
والفرافرة الجدةدة)؛ يوارد يائة ؛ يوارد سةاحة طبةعة ويحيةات (وادة الفرافرة؛ الصحراء
البةناء؛ جبل الكرةستال؛ وادى العقارب؛ الصحراء السوداء؛ الواحات البحرة )؛ يوارد
تعدةمة ويماطق يحاجر.
أمشط الزراع ؛ السةاح ؛ الصماع ؛ والخديات.
السةاحة والبةئة والسفارى؛ زراعات المخةل والزراعات عالة القةي اليناف ؛ الثروة
الحةوامة ؛ الصماعات الغذائة ؛ يمتجات اليحاجر؛ والخديات.
 إقاي يركز سةاح ع جة بالواحات البحرة ؛ ويركز سةاح بالصحراء البةناء؛ويركز غرب الفرافرة للسفاري والسةاح الع جة .
 يماطق زراعة وتمية ثروة حةوامة ؛ وصماعات عذائة ؛ يحاجر؛ والخديات. ربط ربط يحافظات الجةزة والوادى الجدةد ويطروح. تكايل السةاح األثرة ف الجةزة والشاطئة ف الشيال بالبةئة والع جة والسفارى علاليحور.
 ربط يشروعات التمية الزراعة بتمية الثروة الحةوامة والصماعات الغذائة .السةاح الدولة وتصدةر يمتجات اليحاجر والصماعات الغذائة والحرفة عبر اليحور واتصاله
باليحاور الماقله.

األسواق المستهدفة األسواق األوروبة وأيرةكا والخلةج ويسةا وإفرةقةا.
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي
محور الواحات البحرية  -الفرافرة
 اةــــــم لالتصــــــالية بــــــين
المحــــور الطــــولي طريــــق
الجيزة  /الواحات البحرية
 /الفرافـــــــرة  /الداالـــــــة /
العوينـــــــــــاتلربط شـــــــــــمال
الصعيد رالواحات لتحقيـق
االنتشــــار العمرانــــي فــــى
منطقــــة شــــرق الصــــحراء
الغربية.
 محـــــور تنمـــــوى متكامـــــل
( زراةــي ســياحي تعــديني)
اةـــم التصـــالية التنميـــة
المتكاملــــــة بــــــين شــــــمال
الصعيد ووسط الصعيد.

منطقة
محاجر

زراةة
لايمة

محور نالل
للحركة

سياحة بيئية
وسياحة سفاري
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي
أولويات طرح المناط لإلستثمار لمحور الواحات البحرية  -الفرافرة
أولوية
ثالثة
أولوية
أولي
أولوية
رارعة

أولوية ثانية
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي

الفاعلية اإلقتصادية لمحور عين دال /سيوه  -محور سيوه/جغبوب  -محور الفرافرة/عين دال
محور عين دال  /سيوه  -محور سيوه  /جغبوب
محور الفرافرة  /عين دال

عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية
النشاط المقترح
التخصص

أنشطة الزراعة؛ السياحة؛ الخدمات اللوجيستية.
الزراعات عالية القيمة المضافة؛ سياحة ع جية وسفارى والبيئة؛ الخدمات اللوجيستية.
-

اقامة مركز سياحى شرق سيوه للسياحة الع جية والسفارى؛ ومركز سياحى غرب
سيوه لمزارات العيون والينابيع والسفارى.
منط زراعية وتنمية ثروة حيوانية.
أنشطة خدمات ولوجيستيات.

-

ربط الفرافرة -عين دالة -سيوة -جغبوب كجزء من المحور الدولي رأس شقير /أسيوط/
الفرافرة /عين دالة /سيوة /جغبوب؛ والربط بالوادى الجديد ومطروح.
دعال مشروعات التنمية الزراعية ،السياحية ،والتجارة.
تكامل السياحة الع جية والبيئية والسفارى على المحور.

تجميع األنشطة

-

التكامل اإلقليمي

-

األقليمية

الدولية

موارد أرضية زراعية (شرق سيوة ،الفرافرة القديمة ،والفرافرة الجديدة ،جنوب المنخفض)؛
موارد مائية؛ موارد سياحية طبيعية ومحميات (محمية سيوه؛ عيون المياه؛ المياه المالحة
والينابيع؛ بحر الرمال األعظال؛ معبد آمون؛ معبد أال عبيدة؛ آثار أغورمى).

األتصالية
األسواق المستهدفة األسواق األوروبية وأمريكا والخليج وآسيا وافريقيا.

السياحة الدولية وتصدير المنتجات الغذائية عبر المحور ومطار سيوه ومنفذ جغبوب.
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي
محور الفرافرة – عين دالة – سيوة  -جغبوب
ادمات
لوجستية

 اةــــــم لالتصــــــالية بــــــين
المحـــــاور العرضـــــية رأ
شـــــــقير أســـــــيو شـــــــرلا
و يرو  /الفرافرة  /ةـين
الــــة  /ســــيوة  /جغبــــوب
غربـــــا الســـــتكمال الـــــربط
العرضـــــــي بـــــــين شـــــــرق
الجمهوريـــــــــــة وغربهـــــــــــا
لتحقيـــــــــــــق االنتشـــــــــــــار
العمرانــــــي فــــــى منطقـــــــة
شمال الصحراء الغربية.

سياحة
بيئية
استصالح
زراةي

سياحة
سفاري

 محـــــور تنمـــــوى متكامـــــل
( زراةـــــــــــــــي ســـــــــــــــياحي
لوجستي) اةم التصـالية
التنميـــــة المتكاملـــــة فـــــي
الصحراء الغربية.
زراةة
لايمة

سياحة
بيئية

استصالح زراةي
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي
أولويات طرح المناط لإلستثمار لمحور الفرافرة – عين دالة – سيوة  -جغبوب
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي

التوصيات التنموية المقترحة
 يقتيييييرح ضيييييال محيييييور الواحيييييات

القاهرة

جغبوب

البحرية – سيوة لنطاق الدراسية
لتحديييد األهييال التنموييية للمحييور

سيو
ة
رأس
غارب

2

سيو
ة

الشي فضل

ضييمن شييبكة المحيياور التنموييية

بنى مزار

الواحات البحرية

2

في الصحراء الغربية.
ديروط

الخارجة

محاور مطلوب ضمها للقرار الجمهوري
محاور تنموية ضمن القرار الجمهوري
2 1

أولويات طرح المحاور للتنمية

1

الفرافرة

1

عين دالة

الداخلة

شرق العوينات
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محاور التنمية بنطاق الواحات الشمالية ....التصور التنموي

التوصيات التنموية:
• التوسع الزراةي األفقي المستدام وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
• تصنيع اإلنتاج الزراةي وزيا ة القيمة المضافة.
• تدةيم اللوجستيات الزراةية وادمات التسويق المحلي والدولي.
• تنمية األنشطة االستخراجية للموار التعدينية ذات الجدوى االلتصا ية.
• التوسع في الصناةات التحويلية للخامات التعدينية وزيا ة القيمة المضافة.
• إلامة مجمعات صناةية متخصصة (صناةات غذايية – صناةات تعدينية .).... -
• تنمية اللوجستيات الصناةية وادمات التسويق المحلي والدولي.
• تأهيل وتنمية الموالع السياحية.
• تنويع المنتج السياحي (تاريخي – بيئي – ةالجي – سفاري – أثري – رياضات
صحراوية).
• حفز األنشطة والمنتجات البيئية واليدوية السياحية.
• ةم االستثمار في الطالات اإليوايية للخدمات السياحية.
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محاور التنمية بنطاق مطروح (شمال غرب الجمهورية)
ZONE1

ZONE
4

نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)

ZONE
1
ZONE 2

نطاق الج لة (شمال
الصحراء الشرقية)

4 -5

ZONE
2

ZONE
3

ZONE3

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

ZONE 4

نطاق مطروح (شمال
غرب الجمهورية)
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محاور التنمية بنطاق مطروح....التعريف بالمحاور داخل النطاق والع قات المكانية

1

محور الضبعة ووص ت هو يحور جدةيد
تييم إمشيياله للييربط بييةن الطرةييق الييدائري
االقلةي حيول القياهرة الكبيرى والطرةيق
الساحل عمد النبع  .وهو بذلا ةختصر
اليساف ين القياهرة إلي يطيروح وكيذلا
ةساهم في اليربط وخليق وصي ت تميوةي
يع وادى المطرون ،ااسكمدرة  ،العلييةن
والنبع  .ةبل طول اليحيور يين تقاطعيه
ييع الطرةييق االقلةيي الييدول (في الجهي
الجموبةييي الشيييرقة ) وحتييي تقاطعيييه ييييع
طرةييييق الجييييةش (فيييي الجهيييي الشيييييالة
الغربة ي ) محييو  300كييم (ثيي ث حييارات
لكل اتجاه).


2

محييور مطييروح سيييوة هييو ييين اليحيياور
القائي الت سةتم تطوةرها حةيث ةبيدأ يين
الطرةيييق اليييدائري حيييول يدةمييي يرسييي
يطييروح وةمتهي في يدةمي سييةوة جموبييا.
ةبل ي طييول اليحييور ييين حييدوده الشيييالة
حتيييي الجموبةيييي محييييو  323كييييم (حييييارة
واحييدة لكييل اتجيياه ويقتييرح توسييعته 7.5
يتر لكل اتجاه).

الضبعة

االسكندرية
العلمين

مرسى
مطروح

2

وادى النطرون

1
جغبوب

سيوة

الواحات البحرة

الفرافرة

عةن دال
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
الزراعة
تطوير نظال الرى الحالية
 1مياه جوفية ومياه امطار بمساحة  5.5مليون فدان

سيدى برانى

 2مياه جوفية ومياه مالحة بمساحة  5مليون فدان
 3مياه عذبة ومياه معالجة بمساحة  4مليون فدان
مزارع سمكية مقترحة
اراضى ل نشطة السياحة

مطروح
االسكندرية
دمنهور
العلمين

1

40
كال

طنطا
شبين الكوال

اراضى سياحة السفارى
مسار مقترح لسياحة السفارى
محميات طبيعية صدر قرارات بتحديدها

280
كال

محميات طبيعية تحت الدراسة

الصناعة

 /اماكن مصانع االسمنت
مواقع مزارع الرياح النشطة
الطاقة الجديدة والمتجدده

الفيوال

2

مناط الصناعات مقترحة

3

المناط الصناعية معتمدة
اراضى ل نشطة التعدينية

المنيا

التجمعات العمرانية المقترحة 2017

يحاور اتصال دولةه واقلةية
يحاور اتصال رئةسة
يحاور اتصال فرعة

الواحات البحرية

o

o

يطار دول
يطار يحل

يوامئ المقل العالية
يوامئ المقل اليحلة

يمافذ برة

المصدر  :المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية .2052

منطقة جاذرة للسكان من وا ى النيل والدلتا وتحتوى ةلى مجموةة من الموار المتنوةة التي يمكن االستفا ة منها في
تعظيم األنشطة الزراةية والصناةية والسياحية في إطار من الحفاظ ةلى التنوع والتميز البيئي للمنطقة
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي

منطقة برانى/السلوم

منطقة رأس الحكمة/مطروح/النجيلة
منطقة الحمام/العلمين/الضبعة

منطقة منخفض القطارة/الواحات
المندثرة/سيوة

استراتيجية تنمية محافظة مطروح حتى عاال 2032
تشيل استراتةجة التمية عل  4يماطق رئةسة ذات أولوة للتوسيع تشييل كيل يمطقي يمهيا علي يجيوعي يين األمشيط واليشيروعات
اليقترح الت تتوافق يع اليزاةا المسبة لكل مطاق .وتوزع اليشروعات عل ث ث خطوط اسيتراتةجة رئةسية  :االقتصياد األخنير –
تعزةز األين القوي واليواطم – االرتقاء باليجتيعات العيرامة والخديات واليرافق العاي .
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
أهال المشروعات التنموية بنطاق العلمين:

المخطط االستراتيجي لمحافظة مطروح ()2032

استصـ ح أرانـ عل يةاه يمقول  -تمية
ثروة حةوامة وإمتاج بذوروشت ت  -استزراع
سيك  -صماعات البمتومةت والجبس  -يمطق
صماعة وتكمولوجة حرة  -صماعات عل
يمتجات زراعة  -البتروكةياوةات – يدةم
العليةن الجدةدة وجايع تكمولوجة  -يركز
سةاح ترفةه ف سةدى عبد الرحين وفوكه،
حدةق دولة ف العليةن  -تمية يحية العُيةّد

أهال المشروعات بنطاق مطروح:
تمية اليراع الطبةعة  -استص ح األران
اليطرة  -يشاتل إمتاج أشجار وشت ت يراع
 صماعات يواد البماء والتشةةد  -إمتاج اليلح فيرس العاص  -يةماء المجةل  -صماعات
صغةرة حول يرس يطروح  -قرى سةاحة ف
يطروح وسةوه  -يةماء المجةل ويمطق سةاحة
ويمطق صماعة  -يدةم يرس يطروح الجدةدة
(يدى بعةد) – يعهد أبحاث صحراء

أهال المشروعات التنموية بنطاق برانى:

أهال المشروعات التنموية بنطاق سيوة:

تمية اليراع الطبةعة وتسيةن الحي ن  -استص ح األران
اليطرة  -إمتاج المباتات الطبة والعطرة  -االستزراع السيك
البحرى وال جوم  ،تطوةر يةماء صةد واستغ ل ااسفمج (السلوم) -
صماعات ف المطاق الزراع  -إمشاء يركزةن للتمية السةاحة
الشاطئة ف بقبق والسلوم  -تجيعات حدودة

بيماطق االستص ح  -إمتاج التقاوى اليمتقاه -
استص ح األران  -إمتاج األع
تحسةن الرى والصر  -إمتاج المباتات الطبة والعطرة  -يشروعات إمتاج الدواجن
يشروعات تمية يتكايل ف قارة أم الصغةر  -الصماعات الحرفة والتقلةدة  -السةاح
البةئة وسةاح السفارى واليغايرات (القطارة)  -تمية يحيةّ سةوه  -يشروعات
اليلةون ومص فدان (زراع – عيرام )
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي

استراتيجية التنمية الشاملة للمحور اإللليمي وا ى النطرون  -العلمين
دفع التنمية االقتصادية والعمرانية على محور حركة جديد وتعزيز الربط بين المستقرات العمرانية في الدلتا وشمال الصحراء الغربية
 االستفادة من الموارد واألنشطة االقتصادية الحالية في تعظيال العائد االقتصادى واالجتماعى على المستوى اإلقليمي القومي.
األسييتغ ل األمثييل لألنشييطة الزراعييية (أراضييي االستصي ح بالنوبارييية و وادي النطييرون وجنييوب اإلسييكندرية) ميين خ ي ل تييوفير أنشييطة
داعمة ومكملة لها من انتاج حيوانى ومصانع تعبئة وتغليف بما يساهال في ايجاد قيمة مضافة للمنتجات األولية.
الربط بين التجمعات العمرانية الجديدة في نطاق وادى النطرون (السادات – النوبارية الجديدة) ومدينة العملين الجديدة.
88

محاور التنمية بنطاق مطروح ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي

استراتيجية التنمية الشاملة للمحور اإللليمي وا ى النطرون  -العلمين

مخطط ربط العاصمة اإل ارية رشبكة سكة حديد الجمهورية (- )2016

(العين السخنة – القاهرة – اإلسكندرية – مطروح – اسوان)

الربط بين التكت ت العمرانية في الدلتا وشرق الدلتا مع القاهرة الكبرى و األسكندرية والعلمين الجديدة
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....موجهات التنمية على المستوى اإلقليمي
انعكاس التوجهات التنموية على المستوى اإلقليمي
 االةتما ةلي محاور التنمية الرارطة بـين المعمـور فـي الـوا ي والـدلتا والـال معمـور فـي الصـحراء الغربيـة و بـين
البحر االحمر والبحر المتوسط وذلك من أجل:
• ةم الربط بين مداال وبوارات مصر الساحلية رالعمق العمراني.
• نقل السكان من المناطق كثيفة السكان إلي مناطق التنمية الجديدة .
 يعتبر كـل مـن محـوري الضـبعة بوصـالته ومحـور مطـروح-سـيوة مـن المحـاور التـي تؤكـد ةلـى أهميتهـا كـل مـن
المخطــط االســتراتيجي القــومي ( )2052وكــذلك مخطــط تنميــة محافظــة مطــروح .وترتكــز اهميتهمــا فــي كونهمــا
حلقـة الــربط الشــرلى/الغربــى والشــمالي  /الجنــوي وبالتــالي يحققــان هــدب جــذب التنميــة إلــى المنــاطق الصــحراوية
الجديدة وكذلك الربط القومى مع ول المغرب العربي وجنوب اوروبا.

 وةليه فيوجد أهمية لصوى لالهتمام رمد محور الضبعة مستقبال ليتصل رطريق الجيش ويتجه غربا حتـى السـلوم
رحيث يحقق اهداب الربط كاملة ويوفر فرص تنموية جديدة رالظهير الصحراوي.
 أما محور مطروح سيوة فهـو يسـاهم فـي اسـتكمال الـربط بـين المنطقـة السـاحلية وبـاق محـاور ونطالـات التنميـة
رالصحراء الغربية ككل.

 وبالتــالي فتســاهم تلــك المحــاور لــيس فقــط فــي الــربط بــين المحــاور والشــبكات المحليــة القايمــة ولكــن أيضــا بــين
األلاليم التخطيطية المحيطة.

ور محاور التنمية الطولية والعرضية في تنمية االلاليم ومناطق التنمية المقترحة من االل اتصال
العمران الجديد رالعمران القايم
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....الدور واألهمية (قومي  /اقليمي)

الدور القومي
• دعييال الييربط بييين مييداخل وبوابييات مصيير
الساحلية بالعم العمراني.
• نقييل السييكان ميين المنيياط كثيفيية السييكان
الي مناط التنمية الجديدة.
• خلي أقطياب ومحياور جدييدة للنميو وذليك
السيييتيعاب الزييييادات السيييكانية المطيييردة
خاصة بالمناط الحضرية.

الضبعة

االسكندرية
العلمين

مرسى
مطروح

2

وادى النطرون

1
جغبوب

الدور االقليمي
•
•
•
•
•

اليييييربط المباشييييير بيييييين اليييييوادي واليييييدلتا
ومناط التنمية الجديدة.
التكامل التنموي عليى المسيتوى اإلقليميي
بدعال التخصص الوظيفي.
استجابة لقضايا قومية واقليمية.
استثمار التنوع الطبيعي وتعيدد اإلمكانيات
االقتصادية في تنويع القاعدة االقتصادية.
خلييييي نطاقيييييات تنمويييييية فيييييي الظهيييييير
الصحراوي تتكامل مع التنمية الساحلية.

سيوة

الواحات البحرة

الفرافرة

عةن دال
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....واليات األراضي
واليات االراضى
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....المقومات والموارد (الصناعية والتعدينية)
الموارد الصناعية والتعدينية

)

مناطق صناعية متعمدة

مناطق استثمارية تابعة للمحافظات
أراضى مخصصة لألنشطة التعدينية

مناطق صناعية متعمدة

É
U
 Xالمحاجر
v

C

المناجال

É
U
 Xالمحاجر
v

C
"J

المناجال

آبار بترول
االم ح

)

أبار غاز طبيعي

!U

آبار بترول

!U

االم ح

&

حجر جيرى

حجر جيرى
مل
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....المقومات والموارد (الزراعية ومصادر المياه والري)
المقومات والموارد الزراعية ومصادر المياه والري

مطروح (مليون ال/3سن )
30
األمكانات الكلي

فوك (مليون ال/3سن )
8
األمكانات الكلي
 3كميات السحب
كميات السحب
 5األمكانات المتاح
األمكانات المتاح

العلمين(مليون ال/3سن )
650
األمكانات الكلي
416
كميات السحب
234
األمكانات المتاح

7
23

شمال سيوة (مليون ال/3سن )
50
األمكانات الكلي
كميات السحب
50
األمكانات المتاح

المغرة

شمال
سيوة

وادي النطرون (مليون ال/3سن )
467
األمكانات الكلي
140
كميات السحب
327
األمكانات المتاح

واح سيوه (مليون ال/3سن )
210
األمكانات الكلي
160
كميات السحب
50
األمكانات المتاح

الواحات المندثره (مليون ال/3سن )
200
األمكانات الكلي
كميات السحب
200
األمكانات المتاح

قطاع الزراعة
أراضي والية وزارة الزراعة

الموارد المائية

«!

الزراعة القائمة

أراضي والية وزارة الزراعة

مشروع المليون و نصف فدان

الزراعة القائمة

آبار وعيون مياة

مشروع المليون و نصف فدان

شرق
سيوة

مشروعات المليون ونصف فدان المساحة بالفدان
 30ألف
شمال سيوة
 30ألف
شرق سيوة
 170ألف
المغرة
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....المقومات والموارد (السياحية والبيئية)
الموارد السياحية

عين كليوباترا

عين شروف

محمية سيوه
قرار رئيس مجلس
الوزراء رقال 1219
لسنة 2002

قمال جبلية

(! (!

!
%

مناطق أثرية

«!

آبار وعيون مياة

(!

(!

مسارات مقترحة لسياحة السفاري
محميات طبيعية






توافر بيئات طبيعية مختلفة رما ينوع المنتج السياحي.
تحقيق تكامل المنتج السياحي بربط موالع التنمية السياحية.
وجو محميات طبيعية ومقومات سياحة أثرية وسفاري.
وجو نواة أولية للتنمية السياحية (طالة فندلية /مركز مؤتمرات).
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....التصور التنموى

الفاعلية اإلقتصادية لمحور الضبعة ووص ت
عناصر الفاعلية
المحلية

األقليمية

الدولية

محور الضبعة ووص ت

موارد سياحية شاطئية فريدة على امتداد المحور فى ساحل البحر المتوسط؛ ومارينا وشواطئ
الموارد
العلمين؛ ومحمية العميد؛ والتجمعات البدوية بفوكة؛ وموارد أرضية زراعية ورعوية؛ موارد مائية؛
موارد تعدينية (محاجر ومناجال؛ حجر جيرى.)..
توفر نطاقات قريبة من المحور فى الجنوب ذات امكانات وتنمية زراعية فى وادى النطرون والمغرة
ومنخفض القطارة؛ وصناعية فى األسكندرية ومدينة السادات؛ وسياحية وبيئية.
خدمات نقل عبر مطار برج العرب؛ وميناء الدخيلة وميناء الحمراء؛ ومارينا العلمين.
السياحة؛ أنشطة الزراعة والرعى؛ الصناعات التعدينية والتحويلية والغذائية؛ والخدمات اللوجيستية.
النشاط
السياحية الشاطئية والبيئية؛ الزراعات عالية القيمة المضافة؛ الرعى والثروة الحيوانية؛ الصناعات
التخصص
التعدينية وتحويلية؛ والخدمات اللوجيستية.
 اقامة مراكز سياحية جنوب الحماال والعلمين ورأس الحكمة.التجم ّيع
 منط زراعية ورعوية ومحطات انتاج بذور وتنمية ثروة حيوانية. نطاقات للصناعات التعدينية والتحويلية والحرفية واألشغال اليديوية. منطقة خدمات لوجيستية (نقل وتخزين وتعبئة وتغليف وتوزيع.)...تكامل التنمية على المحور مع نطاقات السياحة البيئية جنوب المحور؛ واألنشطة الزراعية بمنطقة
التكامل
المغرة ومنخفض القطارة؛ واألنشطة الصناعية فى الشرق باألسكندرية والسادات.
 السياحة الدولية عبر مطار برج العرب وموانئ الدخيلة والحمراء؛ ومارينا العلمين.آليات النفاذ
 تصدير المنتجات الصناعية والغذائية عبر الموانئ والمطار للنفاذ لألسواق المستهدفة.األسواق المستهدفة األسواق األوروبية وأمريكا والخليج وآسيا وافريقيا.
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محاور التنمية بنطاق مطروح ....التصور التنموى
محور الضبعة ووص ت
•

•

•

•

تعتمد فكرة التنمية على الربط بين
المحيور عين طريي سيتة وصي ت
تربطييييييي باألنشيييييييطة والتكيييييييت ت
العمرانية الرئيسية في شمال .
يمتيييد نطييياق التنميييية عليييى محيييور
الضيييبعة حتيييى يشيييمل المسييياحات
الواقعييية بينييي وبيييين محيييور وادى
النطرون العلمين.
تتكامييل هييذه التنمييية مييع األنشييطة
المتنوعيية القائميية بشييمال المحييور
(وادى النطييرون – بييرج العييرب
العلميييييين –
واإلسيييييكندرية –
الضبعة.
تال اختييار األنشيطة التنمويية وفقيا ً
لخصيييائص وامكانيييات كيييل تقييياطع
وما يحيط بها من موارد.

.1نطيييييييييياق التنمييييييييييية
الزراعية:
يعتمد عليى التكاميل ميع
األنشييطة الزراعييية فييي
وادى النطرون واليدلتا
 ،ويشمل على منظومة
ميييييييييييين الصييييييييييييناعات
الزراعية التكميلية.

 .2نطاق خدمات لوجستية:
يسييتفيد ميين موقييع المحييور
ووصييلت التييي تحقي الييربط
مييييييع مجموعيييييية المييييييوانئ
البحرييية والجوييية فييي اقليييال
االسكندرية.

صناعات
استخراجية
خدمات
سياحية

تنمية زراعات
مطرية ومراعي

تنمية صناعية
خدمات
لوجيستية

سياحة بيئية

زراعة قائمة

 .3نطاق التنمية البيئية:
يحق التكامل مع محمية
العمييييد ويشيييجع تطيييوير
الحرف البدوية واليدويية
البيئية.

 .4نطييييييييياق التنميييييييييية
الصناعية:
تتكامييييل األنشييييطة مييييع
مدينيية العلمييين الجديييدة
وتسيييتفيد مييين الميييوارد
األرضييييييييية المتاحيييييييية
إلنشاء عناقيد صيناعية
متكاملة.

 .5نطييييييياق الخيييييييدمات
السياحية:
تعييزز األنشييطة فييي هييذا
النطيييييييييياق األنشييييييييييطة
السييياحية السيياحلية فييي
سيييييدى عبييييد الييييرحمن
وحولهيييييييييا وتربطهيييييييييا
بالسياحة البيئية جنوبا.

 .6نطيييياق الزراعييييات المطرييييية:
تعتمييييد علييييى امكانييييات الزراعيييية
المطرية بفوكة.

 .7نطييييييييييييييييياق الصيييييييييييييييييناعات
االستخراجية :تعتمد على الموارد
األرضية جنوبا ً.
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الفاعلية اإلقتصادية لمحور مطروح/سيوه
عناصر الفاعلية
المحلية

الموارد

النشاط
التخصص
األقليمية

التجم ّيع

التكامل
الدولية

آليات النفاذ

األسواق
المستهدفة

محور مطروح/سيوه
الموارد سياحية شاطئية فى مطروح مناظر طبيعية وأنشطة بحرية وترفيهية؛ كهف ومتحف روميل؛
محمية سيوه؛ عيون المياه؛ جبل الموتى ومقبرة التمساح ومقبرة سى آمون؛ وجبل الدكرور؛ بقايا
مدينة شالى؛ مركز توثي التراثوالبيت السيوى؛ والموارد الزراعية بمطروع وسيوه وأشجار النخيل
والتين والزيتون .ووجود مطارى مطروح وسيوه؛ وتوفر نطاقات قريبة من المحور لتنمية السياحة
البيئية فى الواحات؛ وامكانات لتوليد الطاقة الشمسية.
السياحة؛ أنشطة الزراعة والرعى؛ الصناعة؛ والخدمات.
السياحية الشاطئية والبيئية؛ الزراعات عالية القيمة المضافة؛ الرعى والثروة الحيوانية؛ الصناعات
الغذائية والحرفية؛ والخدمات.
 اقامة مركز سياحة شاطئية فى مطروح؛ ومركز سيوة للسياحة سفاري وع جية وبيئية؛ ومركزخدمات سياحية بجوار مطار سيوه ألنشطة المزارات االثرية بجبل الموتي.
 منط زراعية ورعوية ومحطات انتاج بذور وتنمية ثروة حيوانية. مراكز للصناعات الصغيرة والحرفية؛ والخدمات.تكامل التنمية على المحور مع نطاقات السياحة الشاطئية فى الساحل الشمالى الغربى؛ والسياحة البيئية
فى الجنوب.
 السياحة الدولية عبر مطارى مطروح وسيوه. تصدير المنتجات الغذائية والحرفية عبر مطارى مطروح وسيوه.األسواق األوروبية وأمريكا والخليج وآسيا وافريقيا.
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محور مطروح/سيوه
•

•

تعتمييد فكييرة التنمييية علييى التكامييل
بيييين المحيييور ومجموعييية الطيييرق
الرئيسية المتقاطعة معي وهيى مين
الشييييمال الييييى الجنييييوب :الطرييييي
السييياحلى – طرييييي الجيييييش –
وصلة بئر النصف – طريي سييوة
الواحات وطري جغبوب.
تييال اختيييار األنشييطة التنموييية وفقيا ً
لخصائص وامكانات كل تقاطع وما
يحيط بها من موارد.
تشييجع فكييرة التنمييية علييى تعزيييز
اليييييربط والتكاميييييل بيييييين األنشيييييطة
القائميييية ومييييا يييييتال اقتراحيييي ميييين
مجاالت تنموية جديدة.

تال اختيار أربعية نطاقيات تنمويية تتمييز
كل منها بخصائص وانشطة تساهال فيي
تحقيييي التيييرابط ميييع األنشيييطة القائمييية
حيييول المحيييور ،عييي وة عليييى منييياط
اضافية لتوليد الطاقة الشمسية:

تنمية
صناعية

لبيـــــــــا

•

تنمية
عمرانية

توليد
طاقة شمسية
خدمات
لوجيستية

توليد
طاقة شمسية
تنمية
زراعية

.1نطاق التنمية العمرانية:

 .2نطييييييياق التنميييييييية

 .3نطاق خدمات لوجيستية:

 .4نطييييييييييياق التنميييييييييييية

تقييوال المنطقيية علييى التكامييل

الصناعة:

يعتبيير بئيير النصييف ميين الوص ي ت

الزراعية:

مييع األنشييطة العمرانييية فييي

أنشييييييييطة صييييييييناعية

الهامة للسياحة البيئية والسيفاري

يعتميييييد عليييييى األنشيييييطة

مرسيييييى مطيييييروح القائمييييية

متنوعييييييييية لخدمييييييييية

ويمكييييين اسيييييتغ لها فيييييي تعزييييييز

الزراعييييييية فييييييي سيييييييوة

وكذلك ميع التجميع العمرانيي

العمران والسياحة.

خييييييدمات الطرييييييي واسييييييتراحات

وكييذلك مشييروع المليييون

لإلقامة لليوال الواحد.

ونصف فدان.

الجديد على المدى البعدي.
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1
2

محاور مطلوب ضمها للقرار الجمهوري
محاور تنموية ضمن القرار الجمهوري

مناط ذات أولوية أولى لإلستثمار

مناط ذات أولوية ثانية لإلستثمار

مناط ذات أولوية ثالثة لإلستثمار  2 1أولويات طرح المحاور للتنمية
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توصيات المرحلة األولى لدراسة المحاور

6
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التوصيات

محاور تنموية ضمن القرار الجمهوري

محاور يوصى بضمها للقرار إلستكمال عمليات التنمية
102

ن
المرحـــــلة النا ـية
األنشطة التنموية والمشروعات اإلستثمارية المقترحة حول المحاور

7
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 -1خطوات اعداد المرحلة الثانية لدراسة المحاور
م
ت
ل
ل
ل
اال يهت المرجلة الإولي من دزاسة ا محاوز تداتة تناير  2017ياقتراح التصوز ا ينموي الميدئي لإسيجدامات الإزاضي علي جااتني ا محااوز تقااف ل لاي لامول ياا راز
ج
ل
مهوزي ( 2كم) ضمن نقاف اشمل لدزاسات الينمية ( 8كم) علي كل جانت ،خني يمكن الخروح يالإتشطة ا ينموتة الميكاملة حول كل محوز تتقااف ا ماالي (10كام)
من كل جانت.

المرجلة الناتية
تدقيق اسيجدامات الإزاضي
بجدتد
ل
الإتشطة ا ينموتة
اقتراح
المشروعات

ل
تدقيق اسيجدمات الإزاضي حول ا محاوز من جلال
ل
ل
ي
ن
م
دزاسة صلاخنات الإزاضي ية
Land Suitability Analysis
جازي الإتيهاء ميها تيهاتة شهر مازس 2017

المشروعات الإستنمازتة المقترخة
ل
وفرص العمل وا يكلقة اليقدي ترة

ج العم به تسلن
ت
ي
م
ش
ه
ه
ي
ي
ه
ت
ازي ل ا و ا ا ة ر ا رل 2017
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المخرجات المبدئية ألعمال المرحلة الثانية
األنشطة التنموية والمشروعات اإلستثمارية المقترحة
ZONE1

نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)

ZONE 2

نطاق الج لة (شمال
الصحراء الشرقية)

ZONE3

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

ZONE 4

نطاق مطروح (شمال
غرب الجمهورية)
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شك ار
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محاور التنمية بنطاق سيناء (شمال شرق الجمهورية) 1-7
ZONE1

نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)

ZONE 2

نطاق الج لة (شمال
الصحراء الشرقية)

ZONE
44

ZONE
1
ZONE
2

ZONE
3

ZONE3

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

ZONE 4

نطاق مطروح (شمال
غرب الجمهورية)
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