المرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
األنشطة التنموية والمشروعات اإلستثمارية المقترحة حول المحاور
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نطاق الجاللة
(شمال الصحراء الشرقية)

1

محاور التنمية بنطاق الجاللة (شمال الصحراء الشرقية) 2-7
ZONE1

نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)

ZONE
44

ZONE
1
ZONE 2

نطاق الجاللة (شمال
الصحراء الشرقية)

ZONE
2

ZONE
3

ZONE3

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

ZONE 4

نطاق مطروح (شمال
غرب الجمهورية)

2

تدقيق إستخدامات األراضي حول محاور التنمية بنطاق
الجاللة (شمال الصحراء الشرقية)

أولا

3

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
قدرة الت نر علي الررأع

4

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
الخرأنات الجوقي

5

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
أمكانثات ألاستصلاح الررأعي

6

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
الغطاء ألارضي

7

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
الموأرد اليعدنني

8

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
سرع الرناح

9

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
الموأرد السثاحي

10

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
ل
ال
مدي توأفق التصور ينموي مع صلاحثات ألارأضي لينمي حول مجور الرعفرأن – نني سوتف

متوافق

تدقيق اإلستخدام

Object ID

النشاط المقترح

الرأي الثاتج عن درأس الموأرد والصلاحي

1
39
40
41
42
43

محميات طبيعية
سياحة بيئية وسفاري
محطات طاقة رياح
مناطق تنمية عمرانية
مناطق صناعية
مناطق صناعية

44

إستصالح زراعي

45
47
48
49

مناطق تنمية عمرانية
مناطق تنمية عمرانية
مناطق صناعية
زراعة قائمة

 توافق مع مراعاة وجود إمكانات جيدة للموارد التعدينية بها.
 توافق.
 توافق حيث طاقة الرياح عالية ومالئمة.
 توافق.
 توافق.
 توافق.
 مقتررح تردقيق اإلسرتخدام ويفضرل التنميرة الصرناعية حيرث يوجرد محرراجر
حجر جيري ورخام أحمر ورمال زجاج.
 توافق.
 إمكانات سياحية مع مراعاة وجود سرعة الرياح العالية.
 توافق لقربها من موارد التحجير.
 توافق.

المتررأت
 يوجد محاجر رمال زجاج ورخام أحمر وجرانيت أسود وحجر جيري.
 سرعة الرياح من 8.6-11.9متر/ثانية.
 سرعة الرياح تصل إلى  8.6-11.9متر /ثانية.
 حيث قدرة التربة منخفضة ويوجد موارد معدنية قريبة وخاصة الرخام.
 حيث قدرة التربة منخفضة ويوجد موارد معدنية قريبة وخاصة الرخام.
 قدرة التربة منخفضة من الدرجة الرابعة والخامسة.
 قدرة عالية إلى متوسطة للخزان الجوفي الممتد .8/9
 سرعة الرياح تتراوح بين 8.6 ,11.9متر/ثانيه.
 قريبة من محاجر رخام وحجر جيري.
 قدرة التربة من الدرجة الثالثة مع وجود مياه جوفية.

11

ل
أولا :ندقيق أستخدمات ألارأضي حول المحاور من حلال درأس صلاحثات ألارأضي لينمي
ل
ال
مدي توأفق التصور ينموي مع صلاحثات ألارأضي لينمي حول مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا

متوافق
Object ID
52
53
54
55
56
50
51
57
58
59
60
62
63
65
15

النشاط المقترح
مناطق تنمية عمرانية
إستصالح زراعي
محطات طاقة رياح
محور ناقل
مناطق صناعية
محطات طاقة الرياح
مناطق زراعية قائمة
محور ناقل
مناطق صناعية
مناطق تنقيب
منطقة صناعية وطاقة رياح
مناطق صناعية
محطات طاقة رياح
مناطق لوجستية
محمية طبيعية

الرأي الثاتج عن درأس الموأرد والصلاحي
 توافق وبعض المناطق تصلح لإلستصالح الزراعي.
 مناطق قائمة (توافق).
 توافق.
 توافق.
 توافق.
 توافق حيث سرعة الرياح عالية.
 توافق.
 توافق مع النشاط الخدمي واللوجستي.
 توافق.
 إعادة دراسة مساحة المحمية حيث يوجد بها موارد تعدينية.
 توافق.
 توافق.
 توافق.
 توافق.
 إعادة دراسة مساحة المحمية حيث يوجد بها موارد تعدينية.

المتررأت
 إمكانات مياه جوفية وقدرة التربة من الدرجة الثالثة.
 إمكانات مياه جوفية وقدرة التربة من الدرجة الثالثة.
 سرعة الرياح من  6.4إلى  7.0متر /ثانية.
 قريبة من خامات معدنية ومحاجر.
 سرعة الرياح من  7.5إلى  8.0متر /ثانية.

 يوجد بها جرانيت أسود ومنجم كاولينا.
 سرعة الرياح من  8.6إلى  11.9متر /ثانية.
 سرعة الرياح عالية من  8إلى  11.9متر/ثانية.
 يوجد محاجر جرانيت.

12

التصور التنموي النهائي إلستخدامات األراضي حول محاور
التنمية بنطاق الجاللة (شمال الصحراء الشرقية)

ثانيا ا

13

التصور الينموي التهائي تعد ندقيق أستخدأمات ألارأضي حول محاور الينمي نتطاق الحلال
ل
أستخدأمات ألارأضي المقترح مجور الرعفرأن – نني سوتف
ال
أجمالي طول مجور  160كم
مرأرع رناح
ننمي عمرأني

مثاطق صثاعات صعترة وميوسط
ومثاطق لوحنسني
سثاح ننيي وسفاري
م

18كم
الشريط
الساحلي

حمي الحلال القثلي

 39كم

ننمي عمرأني

مثاطق صثاعي

حشم
الرقي

وأنشط تعدنني

 54كم

الظهير الساحلي

ننمي عمرأني

 49كم
العمران
القائم

الظهير الصحراوي

القطاع األوسط

أراضي استصالح
وانشطة تعدينية

مزارع رياح
مدينة
الزعفرانة

مناطق صناعات صغيرة
ومتوسطة ومناطق لوجيستية

سياحة بيئية وسفاري

مدينة الكريمات
الزعفرانة

بني
سويف

الزعفرانة

سياحة
شاطئية

محمية الجاللة القبلية

خشم الرقبة

مناطق صناعية
وانشطة تعدينية

زراعي
قائم

بني سويف

الجديدة

14

التصور الينموي التهائي تعد ندقيق أستخدأمات ألارأضي حول محاور الينمي نتطاق الحلال
ل
أستخدأمات ألارأضي المقترح مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا

طول الوصل  90كم

ال
أجمالي طول مجور 239كم

ننمي عمرأني
ررأع قائم
مرأرع رناح
ننمي عمرأني
مرأرع رناح
متطق لوحنسني
سثاح ننيي
وسفاري

متطق أميثارأت
نترول

مثاطق صثاعي
وأنشط تعدنني
ننمي عمرأني

سثاح ننيي وسفاري

ننمي عمرأني

مثاطق صثاعي
وأنشط تعدنني

متطق لوحنسني

ننمي عمرأني

حدمات ط ترق
مرأرع رناح

م
حمي وأدي قثا

طول الوصل 184كم
 14كم
الشريط
الساحلي

مدينة
رأس
رأس غارب

غارب منطقة
لوجستية
محمية
مالحات
رأس
شقير

78كم

57كم

الظهير الساحلي

القطاع األوسط

سياحة بيئية
وسفاري

إمتيازات
بترول

توليد
كهرباء

(طاقة
رياح)

طول الوصل  55كم

المدينة
اللوجستية
المنطقة
اللوجستية

 23كم

 67كم

العمران
القائم

الظهير الصحراوي

سياحة بيئية

مدينة

وسفاري

الرخام

توليد كهرباء (طاقة
رياح)
صناعة
وتعدين

بني
مزار
الجديدة
صناعة
وتعدين

محمية وادي قنا

توليد كهرباء
(طاقة رياح)

المنيا
الجديدة

بني
مزار

زراعي
قائم
المنيا

15

الرؤية اإلستثمارية القتصادية لتنمية األراضي حول محاور
التنمية بنطاق الجاللة (شمال الصحراء الشرقية)

ثالثا ا

16

محور بني سويف  -الزعفرانة

1

17

أولا :الرون ألاسننمارن ألاقتصادن لينمي ألارأضي حول مجور نني سوتف  /الرعفرأن

الي الينم ل
م
ع
ن
ن
ت
س
ج
وح وي ور ي و ف  /الر فرأن

" محور بنى سويف  /الزعفرانة ...محور للصناعات
التعدينية ...والسياحة العالجية ...يتضمن:






مجمعات لصرناعات األسرمنتو والصرناعات القائمرة علرى الحجرر
الجيرىو والصناعات الزجاجيةو وصرناعة الرخرامو والصرناعات
المتكاملة القائمة على خام الكاولين.
مجمعات صناعات صغيرة ومتوسطة ومناطق لوجيستية.
مركرررز الزعفرانرررة للسرررياحة العالجيرررة علرررى مسررراحة  300م2
وبطاقة إقامة  300غرفة فندقية.
مركز سنور  /شرق بني سويف السياحي علرى مسراحة 250م2
وبطاقة إقامة 250غرفة فندقية.
18

نانثا :الفاعلي ألاقتصادن لينمي ألارأضي حول مجور نني سوتف  /الرعفرأن

عثاصر الفاعلي

الموارد
ال
محلي

النشاط المقترح
التخصص

ل
الفاعلي ألاقتصادن مجور نني سوتف  /الرعفرأن

مجور نني سوتف  /الرعفرأن
 مصادر لطاقة الرياحو موارد تعدينية (أهمها الرخام)و مصادر لمياه التحليةو موارد سياحة
بيئة وسفارى على المحورو موارد سياحية (كهف سنورو نهر النيلو آثار الحيبةو دير
الغزراء ببياض العربو فنار العفرانةو ديري النبا انطونيوس والنبا بول).
 تعدينىو صناعىو سياحيةو خدمات.



تجميع األنشطة
ق
ألا لنمي

الدولي



التكامل اإلقليمي





األتصالية



األسواق المستهدفة

صناعات الرخام واألنشطة التعدينيةو الصناعات تحويليةو والسياحة العالجية واألثريةو
والخدمات.
توفر بنية أساسية صناعية فى بنى سويف يتيح تجميع وتركيز األنشطة الصناعيةو
واستغالل الموارد الزراعية والقوى العاملة فى اإلقليمو مع إمكانية تصنيع الموارد
التعدينية والرخام الموجه للتصدير على المحور بالقرب من الزعفرانة.
إقامة مركز للسياحة العالجية فى الزعفرانةو ومركز للسياحة األثرية شرق بنى سويفو
ومركزين على المحور.
ربط شمال الصعيد ووادى النيل بالبحر األحمر.
تكامل صناعى بين بنى سويف وشرق القاهرة.
التكامل السياحى (السياحة الترفيهية فى البحر األحمر والعالجي بالزعفرانة واألثرية فى
إقليم شمال الصعيد).
التنسيق لالستفادة من ميناء رأس غارب أو ميناء السخنة للنفاذ لألسواق المستهدفة.

 تصدير الرخام ال ُمصنع ومنتجات الصناعات اإللكترونية والهندسية والغذائية للمناطق
الصناعية ببنى سويف إلى األسواق األوروبية والخليج وآسيا وإفريقيا.
19

نالثا :المشروعات ألاقتصادن المقترح لينمي ألارأضي حول مجور نني سوتف  -الرعفرأن
مجور الرعفرأن – نني سوتف
ال
أجمالي طول مجور  160كم
مرأرع رناح
ننمي عمرأني

مثاطق صثاعات صعترة وميوسط ومثاطق لوحنسني

سثاح ننيي وسفاري
م
حمي الحلال القثلي

مثاطق صثاعي

ننمي عمرأني
حشم الرقي

ننمي عمرأني

وأنشط تعدنني

مجمع إنتاج األسمنت

مجمع صناعي لصناعة الرخام

مركز الزعفرانة السياحى

مجمع صناعي تعديني
قائم على الحجر الجيري

مجمع صناعي متخصص
لمواد البناء

مركز سنور  /شرق بني سويف السياحي

مجمع صناعي تعديني
إلنتاج المنتجات الزجاجية

مجمع صناعي متخصص
للصناعات الهندسية والكيماوية

مناطق توليد طاقة رياح

مجمع للصناعات المتكاملة
القائمة على خام الكاولين

مجمع صناعي متخصص للمفروشات
والمالبس الجاهزة والسجاد اليدوي
20

نالثا :المشروعات ألاقتصادن المقترح لينمي ألارأضي حول مجور نني سوتف  -الرعفرأن
ل
المشروعات ألاقتصادن مجور نني سوتف  /الرعفرأن
النشاط

الصثاعات
اليعدنني

ال الم
ح
م
ع
مرأكر /ات
مجمع إنتاج
األسمنت
مجمع صناعي
تعديني قائم على
الحجر الجيري
مجمع صناعي
تعديني إلنتاج
المنتجات الزجاجية

المشاح
(قدأن)

250
500

200

مجمع صناعي
لصناعة الرخام

50

مجمع للصناعات
المتكاملة القائمة
على خام الكاولين

50

المشروعات
إنتاج بالط سيراميك حوائط وأرضيات
إنتاج األسمنت
حرق وتكسير وفرز وتعبئة الجير إلنتاج جير محروق
تكسير وطحن وتعبئة كربونات الكالسيوم
تكسير وطحن ومعالجة كربونات الكالسيوم
إنتاج زجاج مسطح
مصنع لنتاج أدوات مائدة وتحف فنية من الزجاج
مصنع إنتاج العبوات الدوائية الزجاجية
مشروع نشر وتقطيع وجلي الرخام
مشروع استخراج كتل رخام
إنتاج رخام صناعي
إنتاج مشغولت ديكوريه من الرخام الطبيعي
مشروع تجهيز ومعالجة رمال الزجاج لفصل الكاولين
مشروع مصنع لفصل وتركيز الكاولين
مشروع كبريتات األلومنيوم المائية (الشبه)
مشروع إنتاج البالط والسيراميك
إنتاج بالط سيراميك  /حوائط وأرضيات

ألاسننمارأت
(مليون حيي )
20
1200
25
52
52
655
24
205
5
10
5
3
25
75
200
50
35

العمال
150
500
50
200
200
400
100
700
100
75
50
25
75
250
100
300
150
21

نالثا :المشروعات ألاقتصادن المقترح لينمي ألارأضي حول مجور نني سوتف  -الرعفرأن
ل
المشروعات ألاقتصادن مجور نني سوتف  /الرعفرأن
النشاط

ال الم
ح
م
ع
مرأكر /ات

المشاح
(قدأن)

مجمع صناعي
متخصص لمواد
البناء

15.5

مثاطق صثاعات مجمع صناعي
متخصص
صعترة وميوسط
15.5
ومثاطق للصناعات الهندسية
والكيماوية
لوحنسني
مجمع صناعي
متخصص
للمفروشات
والمالبس الجاهزة
والسجاد اليدوي

45

إنتاج طوب أسمنتي
إنتاج بالط موزايكو وسنجابي
إنتاج مواسير خراسانية مسلحة بمختلف األقطار
مصنع لنتاج ادوات المعمار ( مقابض الباب والشباك
والترابيس)
مصنع وحدات وخاليا طاقة شمسية
مصنع سخانات مياه شمسية
مطبوعات تجارية
علب كرتون دوبلكس و مضلع
مشروع مالبس جاهزة ومالبس مدرسية
انتاج ايشارب مطرز
مالبس أطفال متنوعة من أقمشة قطنية

ألاسننمارأت
(مليون حيي )
17.25
17.25
17.25

12
20
20

0.34

10

0.45
0.46
0.83
2.5
44.75
44.75
44.75

10
10
15
15
19
20
50

غزل ونسج الصوف والسجاد والكليم

44.75

35

المشروعات

العمال
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نالثا :المشروعات ألاقتصادن المقترح لينمي ألارأضي حول مجور نني سوتف  -الرعفرأن
ل
المشروعات ألاقتصادن مجور نني سوتف  /الرعفرأن
المشروعات السثاحي
 مركز الزعفرانة السياحىو وهو مركز يقوم علي السياحة العالجية
بالوسائل الطبيعية كعسل النحل ومنتجات خاليا مربي النحل
والعشاب الطبية والصحراوية والتي اشتهرت بها أديرة المنطقة
مع وجود رافد هام من من السياحة الدينية من زوار أديرة األنبا
أنطونيوس واألنبا بول ،ورافد أقل قيمة من رواد شواطيء
الزعفرانةو لذا فاختيار موقع متوسط يقترب من الشاطيء
والصحراء واألديرة يوفر فرص النجاح لهذا المركزو والمركز يضم
منتجع صحي بطاقة إقامة فندقية  300غرفة (على ثالث مراحل
متساوية) وصالت لممارسة انواع العالج الطبيعي المختلفة
ومطاعم وكافيترياتو ومنطقة لسكن العاملين بخدماتها.
 مركز سنور  /شرق بني سويف السياحيو وبه نزل بيئي بطاقة
 250غرفة فندقية (على مرحلتين)و وخدمات مطاعم وكافيتريات
وقاعة لالجتماعات تسع  100فردو ويعتمد علي مزارات كهف
سنور بعد اعداده للزيارات السياحية ،وكنيسة العذراء ،وآثار
الحيبة.

جمل ألاسننمارأت

 3316.33مليون حيي

المشاح
(الف م)2

جه النمونل
حاص
حكومي

ألاسننمارأت (مليون
حيي )

فرص العمل
(عامل)

300

270

270

540

250

220

220

440

جمل فرص العمل

4641عامل
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رأتعا :توصيف التصور الينموي نتطاق 2كم حول مجور نني سوتف  -الرعفرأن
نطاق رقم ( – )49،41شمال وجنوب
الطريق

نطاق رقم ( – )45شمال الطريق
• النشاط :تنمية عمرانية.
• إجمالى المساحة 5767.71 :فدان.

• توصيف النطراق:

• النشاط :تنمية عمرانية.

أراضري منبسرطة بعيردة عرن المخراطر

•
•

الطبيعية.

• المشروعات المقترحة:
 تجمع عمراني جديرد مقتررح مرن إسرتراتيجية تنميرة
إقليم شمال الصعيد (الكريمات الزعفرانة).

سثاح ننيي وسفاري

م
حمي الحلال القثلي

نطاق رقم ( – )42جنوب الطريق
• النشاط :الصناعة والتعدين.

•
•

إجمالى المساحة 10240.24 :فدان.
توصيف النطاق :توافر مروارد معدنيرة قريبرة وخاصرة
الرخام

• المشروعات المقترحة:






مجمع صناعي تعديني قائم على الحجر الجيري.
مجمع صناعي تعديني إلنتاج المنتجات الزجاجية.
مجمع صناعي لصناعة الرخام.
مجمع صناعي تعديني متنوع.
مجمرررع للصررررناعات المتكاملرررة القائمررررة علرررى خررررام
الكاولين.

إجمالى المساحة 6053.83 :فدان.
توصيف النطاق :سرعة الرياح تصل إلرى 8.6-11.9
متر /ثانية.

• المشروعات المقترحة:
 مركررز سررياحي (مركررز سررنور  /شرررق بنرري سررويف
السياحي).

ننمي عمرأني

مثاطق صثاعي
وأنشط تعدنني

ننمي عمرأني

حشم الرقي

نطاق رقم ( – )48،43شمال وجنوب
الطريق
• النشاط :الصناعة والتعدين.
• إجمالى المساحة 25063.53 :فدان.

• توصيف النطاق:

توافر مروارد معدينرة ومحراجر رخرام

وحجر جيري.

• المشروعات المقترحة:
 مجمع إنتاج أسمنت.
 مجمع صناعي لصناعة الرخام.
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رأتعا :توصيف التصور الينموي نتطاق 2كم حول مجور نني سوتف  -الرعفرأن
نطاق رقم ( – )44شمال الطريق

نطاق رقم ( – )39شمال الطريق

• النشررررراط :منررررراطق صرررررناعات صرررررغيرة ومتوسرررررطة ومنررررراطق
لوجيستية.
• إجمالى المساحة 18248.17 :فدان.

•

• النشاط :أنشطة سياحة بيئية وسفاري.
• إجمالى المساحة25638.56 :فدان.

توصيف النطاق :يوجد محاجر حجر جيري ورخرام أحمرر ورمرال
زجاج والقرب من مزارع الرياح.

•

• المشروعات المقترحة:

• المشروعات المقترحة:

 مجمعات صناعية متخصصة لمواد البناء.
 مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الهندسية والكيماوية
 معات صناعية متخصصة للصناعات الحرفية والتقليدية.
ننمي عمرأني

توصيف النطاق :القرب من المحميرة الطبيعيرة وتروتفر
مقومات جذب لسياحة البيئية.
 أنشررطة سررياحة بيئيررة وسررفاري تتوافررق مررع طبيعررة
المحمية.

مثاطق صثاعات صعترة وميوسط ومثاطق لوحنسني

سثاح ننيي وسفاري

م

ننمي عمرأني

حمي الحلال القثلي

حشم الرقي

نطاق رقم ( – )1جنوب الطريق

نطاق رقم ( – )47شمال الطريق
• النشاط :تنمية عمرانية وأنشطة سياحة.
• إجمالى المساحة 5942.48 :فدان.

• توصرريف النطرراق:

جررزء مررن الكتلررة العمرانيررة لمدينررة

الزعفرانة.

• المشروعات المقترحة:
 مركز سياحي (مركز الزعفرانة السياحى).

• النشرررراط :محميررررة طبيعيررررة وأنشررررطة سررررياحة بيئيررررة
وسفاري.

•
•

إجمالى المساحة 49829.21 :فدان.
توصيف النطاق :محمية الجاللة القبلية محمية تحتروي
علررى محرراجر رمررال زجرراج ورخررام أحمررر وجرانيررت أسررود
وحجر جيري.

• المشروعات المقترحة:
 أنشررطة سررياحة بيئيررة وسررفاري تتوافررق مررع طبيعررة
المحمية.
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محور رأس غارب – بني مزار ،المنيا

2

26

أولا :الرون ألاسننمارن ألاقتصادن لينمي ألارأضي حول مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا

صل ال
الي ح ال
ل
ي
س
ن
ت
ا
ص
م
ع
ع
ث
ل
م
ف
ص
ي
ل
ج ل/رأس ارت
ا/رأس ارت  -و
وي و
و

" وصلة المنيا/رأس غارب  -ووصلة الشيخ فضل/رأس
غارب ...تتضمنا فرص لتنمية الحركة السياحة وصناعات
الرخام والحجر الجيرى ...من خالل إقامة مراكز:
 مركز فنار رأس غارب السياحى.
 مركز شرق المنيا للسياحة األثرية والصحراوية.
 مجمعين لصناعات الرخام والحجر الجيري.
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نانثا :الفاعلي ألاقتصادن لينمي ألارأضي حول مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا

ل ال
الفاعلي ألاقتصادن مجور ستج فصل  /رأس عارت ومجور الميثا  /رأس عارت
عثاصر الفاعلي

ال
محلي

الموارد
النشاط المقترح
التخصص

ق
ألا لنمي

الدولي

ال
مجور ستج فصل  /رأس عارت
مجور الميثا  /رأس عارت

 مصادر بترولية وغاز طبيعىو موارد تعدينية (أهمها الرخام)و مصادر لمياه التحليةو
موارد سياحة (جبل الطيرو كنيسة العذراءو فنار رأس غاربو مقابر بنى حسنو تل
العمارنةو متحف إخناتون).

 صناعات تعدينيةو سياحيةو خدمات لوجيستية.
 صناعات الرخام واألنشطة التعدينيةو سياحة أثريةو خدمات لوجيستية.

تجميع األنشطة

 إقامة مدينة لصناعات الرخامو ومدينة للخدمات اللوجيستيةو مع توفر بنية أساسية
صناعية فى بنى المنيا يتيح تجميع وتركيز األنشطة الصناعيةو واستغالل الموارد
الزراعية والقوى العاملة فى اإلقليم.
 مركز للسياحة األثرية شرق المنيا.
 ربط شمال الصعيد ووادى النيل بالبحر األحمر.

التكامل اإلقليمي

 تكامل صناعى بين مراكز إنتاج الرخام ومراكز التصنيع فى المنيا والقاهرة.
 التكامل السياحى (السياحة الترفيهية فى البحر األحمر واألثرية فى إقليم شمال الصعيد).

األتصالية

 التنسيق لالستفادة من ميناء رأس غارب للنفاذ لألسواق المستهدفة.

األسواق المستهدفة

 تصدير الرخام ال ُمصنع لألسواق األوروبية والخليج وآسيا وإفريقيا.
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نالثا :المشروعات ألاقتصادن المقترح حول مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا
مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا
ال
أجمالي طول مجور 239كم

طول الوصل  90كم

ننمي عمرأني
مرأرع رناح
ننمي عمرأني

مرأرع رناح

ننمي عمرأني

متطق لوحنسني
سثاح ننيي
وسفاري

متطق أميثارأت
نترول

مثاطق صثاعي
وأنشط تعدنني

مثاطق صثاعي
وأنشط تعدنني
ننمي عمرأني

سثاح ننيي وسفاري

متطق لوحنسني

ننمي عمرأني

حدمات ط ترق
مرأرع رناح

م
حمي وأدي قثا

طول الوصل 184كم

ررأع قائم

طول الوصل  55كم

مجمع صناعي تعديني قائم على الحجر الجيري

مركز سياحي بشرق المنيا في نهاية المحور

مجمع صناعي لصناعة الرخام

مركز فنار رأس غارب السياحى

مجمع تكرير بترول ومنتجاته

مناطق توليد طاقة رياح
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نالثا :المشروعات ألاقتصادن المقترح لينمي ألارأضي حول مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا
ل
المشروعات ألاقتصادن مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا
النشاط

ال الم
ح
م
ع
مرأكر /ات

المشاح
(قدأن)

مجمع صناعي
تعديني قائم على
الحجر الجيري

500

الصثاعات
اليعدنني
مجمع صناعي
لصناعة الرخام

المشروعات

ألاسننمارأت
(مليون حيي )

العمال

حرق وتكسير وفرز وتعبئة الجير إلنتاج جير محروق

25

50

تكسير وطحن وتعبئة كربونات الكالسيوم

52

200

تكسير وطحن ومعالجة كربونات الكالسيوم

52

200

مشروع نشر وتقطيع وجلي الرخام

5

100

مشروع استخراج كتل رخام

10

75

50
إنتاج رخام صناعي

5

50

إنتاج مشغولت ديكوريه من الرخام الطبيعي

3

25

30

نالثا :المشروعات ألاقتصادن المقترح لينمي ألارأضي حول مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا
ل
المشروعات ألاقتصادن مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا
المشروعات السثاحي

المشاح
(الف م)2

 مركز فنار رأس غارب السياحىو لتصبح راس غارب
محطة رئيسية واستراحة للمسافرين تضم نزل فندقي
بطاقة  100غرفة (على مرحلتين)و ومتحف ألعمال
المعماري الفرتسي ايفيل ومتحف بحري ومتحف لتاريخ
اكتشاف البترول براس غارب ومجموعة من المطاعم
والكافيتريات والمحال التجارية وحديقة للعاب الطفال.

100

 مركز سياحي بشرق المنيا في نهاية المحور ،يضم فندق
 250غرفة (علي مرحلتين) بخدماتها من مطاعم
وكافيتريات وذلك لخدمة مزارات المنيا (جبل الطير
والكنيسة وتل العمارنة ومقابر بني حسن)و بالضافة
لخدمة المناطق الصحراوية شرق المنيا.

250

جمل ألاسننمارأت

 422مليون حيي

جه النمونل

حكومي

حاص

90

180

جمل فرص العمل

ألاسننمارأت (مليون
حيي )

فرص العمل
(عامل)

180

90

360

180

 1240عامل
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ل
رأتعا :توصيف التصور ا ينموي نتطاق 2كم حول مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا
نطاق رقم ( – )56شمال الطريق
• النشاط :مناطق صناعية وأنشطة تعدينية.
• إجمالى المساحة 8993.96 :فدان.

• توصرريف النطرراق:

ترروافر مرروارد معدينررة ومحرراجر

رخام وحجر جيري.

• المشروعات المقترحة:

نطاق رقم ( – )52شمال وجنوب
الطريق

نطاق رقم ( – )54شمال الطريق
• النشاط :توليد كهرباء (طاقة رياح).
• إجمالى المساحة 9096.12 :فدان.

• توصيف النطاق:

• النشاط :تنمية عمرانية وأنشطة صناعية وتعدينية.
• إجمالى المساحة 17511.28 :فدان.

سرعة الرياح من  6.4إلرى  7.0مترر

/ثانية.

• توصيف النطراق:

• المشروعات المقترحة:

وحجر جيري.

 مزارع رياح.

 مجمررررع صررررناعي تعررررديني قررررائم علررررى الحجررررر
الجيري.

تروافر مروارد معدينرة ومحراجر رخرام

• المشروعات المقترحة:
 تجمع عمراني جديرد مقتررح مرن إسرتراتيجية تنميرة
إقليم شمال الصعيد (بني مزار الجديدة).

ننمي عمرأني
ررأع قائم

نطاق رقم ( – )55شمال
الطريق
• النشاط :تنمية عمرانية وأنشطة صناعية.
• إجمالى المساحة 5531.93 :فدان.

• توصرررريف النطرررراق:

قريبررررة مررررن خامررررات

مثاطق صثاعي
وأنشط تعدنني

مرأرع رناح

• النشاط :خدمات طريق
• إجمالى المساحة 94967.94 :فدان.

مثاطق صثاعي
وأنشط تعدنني

• توصيف النطاق:
• المشروعات المقترحة:

ننمي عمرأني

جزء خدمي لوجيستي.

معدنية ومحاجر.

 إستراحات وكافتريات ومحطات بنزين.

• المشروعات المقترحة:
 مجمع صناعي لصناعة الرخام.
 تجمررررع عمرانرررري جديرررررد مقترررررح مرررررن
إستراتيجية تنميرة إقلريم شرمال الصرعيد
(مدينة الرخام).

نطاق رقم ( – )57شمال وجنوب
الطريق

ننمي عمرأني
حدمات ط ترق

مرأرع رناح

نطاق رقم ( – )50شمال وجنوب الطريق
• النشاط :توليد كهرباء (طاقة رياح).
• إجمالى المساحة 13444.93 :فدان.

• توصيف النطاق:
• المشروعات المقترحة:

سرعة الرياح من  7.5إلى  8.0متر /ثانية.

نطاق رقم ( – )51شمال وجنوب
الطريق
• النشاط :تنمية عمرانية وأنشطة سياحة.
• إجمالى المساحة 1116.53 :فدان.

• توصرريف النطرراق:

جررزء مررن الكتلررة العمرانيررة لمدينررة

المنيا الجديدة.

• المشروعات المقترحة:
 مركز سياحي (مركز سياحي بشرق المنيا).

 مزارع رياح.
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ل
رأتعا :توصيف التصور ا ينموي نتطاق 2كم حول مجور رأس عارت – نني مرأر ،الميثا
نطاق رقم ( – )44شمال
وجنوب الطريق

نطاق رقم ( – )50شمال وجنوب
الطريق

• النشررررراط :منررررراطق صرررررناعات صرررررغيرة
ومتوسطة ومناطق لوجيستية.

• النشاط :توليد كهرباء (طاقة رياح).

•
•

نطاق رقم ( – )64شمال
الطريق

إجمالى المساحة 14475.17 :فدان.
توصيف النطاق :سرعة الرياح مرن سررعة الريراح
عالية من 8إلى  11.9متر/ثانية.

•
•

• المشروعات المقترحة:

إجمالى المساحة 16393.06 :فدان.
توصررريف النطررراق :يوجرررد بهرررا جرانيرررت
أسود ومنجم كاولينا.

• النشاط :تنمية عمرانية.
إجمالى المساحة 5121.11 :فدان.
توصررريف النطرررراق :قريبرررة مررررن منرررراطق
إمتيازات بترول.

•
•

• المشروعات المقترحة:
 تجمررررع عمرانرررري جديررررد مقترررررح مررررن
إستراتيجية تنمية إقليم شرمال الصرعيد
(المدينة الوجيستية).

• المشروعات المقترحة:

 مزارع رياح.

 مجمع تكرير بترول ومنتجاته.

ننمي عمرأني

• النشرررراط :أنشررررطة سررررياحة بيئيررررة
وسفاري.

• إجمررررالى
•

المسرررراحة31335.09 :

فدان.
توصررررريف النطررررراق :القررررررب مرررررن
المحميررررة الطبيعيررررة وترررروتفر مقومررررات
جذب لسياحة البيئية.

• المشروعات المقترحة:
 أنشررطة سررياحة بيئيررة وسررفاري
تتوافق مع طبيعة المحمية.

ننمي عمرأني

مرأرع رناح

نطاق رقم ( – )58شمال
الطريق

سثاح ننيي وسفاري
متطق لوحنسني

متطق لوحنسني
سثاح
نن ي ي
وسفاري
م

نطاق رقم ()60،66
– شمال وجنوب
الطريق
• النشرراط :تنميررة عمرانيررة
وأنشرررررررررررررررطة سرررررررررررررررياحة
ولوجستية للميناء.

• إجمررررررررالى المسرررررررراحة:

•

 13435.67فدان.
توصررريف النطررراق :جرررزء
مررن الكتلررة العمرانيررة لمدينررة
رأس غارب.

• المشروعات المقترحة:
 مركررز سررياحي (مركررز
فنرررررررار رأس غرررررررارب
السياحى).

متطق أميثارأت
نترول
حمي وأدي
قثا

نطاق رقم ( – )56شمال الطريق
• النشاط :أنشطة لوجيستية.

نطاق رقم ( – )62شمال
وجنوب الطريق

نطاق رقم ( – )15شمال وجنوب
الطريق

• النشررررررراط :أنشرررررررطة سرررررررياحة بيئيرررررررة
وسفاري.

• النشرراط :محميررة طبيعيررة وأنشررطة سررياحة
بيئية وسفاري.

إجمالى المساحة 24028.62 :فدان.
توصرريف النطرراق :القرررب مررن المحميررة
الطبيعيرررة وتررروتفر مقومرررات جرررذب لسرررياحة
البيئية.

إجمالى المساحة 21049.27 :فدان.
توصرريف النطرراق :محميررة وادي قنررا محميررة
تحتررروي علرررى محررراجر جرانيرررت أسرررود وحجرررر
جيري.

•
•

• المشروعات المقترحة:
 أنشرررررطة سرررررياحة بيئيرررررة وسرررررفاري
تتوافق مع طبيعة المحمية.

حدمات ط ترق

•
•

إجمالى المساحة 6928.34 :فدان.
توصيف النطاق :جزء خدمي لوجيستي.

•
•
• المشروعات المقترحة:

 مخازن وأنشطة لوجيستية.

• المشروعات المقترحة:
 أنشررطة سررياحة بيئيررة وسررفاري تتوافررق
مع طبيعة المحمية.
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