وزارة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى

المخطط االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية
(االهداف – الركائز – مناطق التنمية ذات األولوية  -المشروعات القومية)

نوفمبـــر 2017

الوضع الراهن فى مصر 2017
السكــــــان:

 94,7مليون نسمة *

قوة العمـــل:

 29مليون

المساحــــة:

 1مليون

المساحة المأهولة:

كم2

%7,4

* داخل جمهورية مصر العربية

التحديات األساسية للتنمية
تحديات السكان

• الفقر

( %27.8من السكان تحت خط الفقر )2015 -
(نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%5.3

• األمية ( %25.8من إجمالى السكان تعداد )2017
• البطالة ( %11,9من جملة القوى العاملة يونية )2017

• التفاوتات االجتماعية
• تضاعف السكان خالل الـــ 35عاما ً القادمة

بين األقاليم فى الدخل ومستوى المعيشة والخدمات

تحديات إقتصادية

• ندرة الموارد التقليدية

(القابلة للنضوب المياه الجوفية  /البترول  /الغاز)

تحديات الحيز المكانى
• التركّز السكانى فى نحو  %7,4من المساحة الكلية

• الزحف العمرانى وتآكل األراضي الزراعية

( 13ألف فدان سنويا بين )2007 -1984
وزارة الزراعة 2010

تحديات السكان :نسبة السكان تحت خط الفقر
ارتفاع معدالت الفقر فى محافظات شمال ووسط الصعيد
أعلى المحافظات

نسبة الفقراء من
إجمالي السكان (* )%

أسيوط

%66

سوهاج

%65.8

قنا

%57.8

المنيا

%56.7

أسوان

%48.6

بني سويف

%43.1

األقصر

%41.2

الفيوم

%35.7

متوسط نسبة الفقر للجمهورية %27.8 :
أعلى من الجمهورية
تقديرات2015 :

متوسط الجمهورية

أقل من الجمهورية

تم تحديد خط الفقر األدنى ب 5788جنيه على مستوى جميع المناطق الجغرافية ،وخط الفقر الغذائي
ب  3861جنيه ،مع تحديد خطوط فقر لكل منطقة على حده.

تحديات السكان :تضاعف السكان خالل الـــ 35عاماً القادمة
خفض معدل النمو السكاني ليصل الي  %1,5كأحد أهم البرامج القومية المطلوب تبنيها خالل المرحلة القادمة
ليصل عدد السكان  115مليون نسمة عام  2030ونحو  154,9مليون عام 2052
%2.56
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التناقص التدريجى لمعدل النمو إلى %1.5

2030

2020

التناقص التدريجى لمعدل النمو إلى %2

2017

ثبات معدل النمو %2.56

استمرار معدل النمو السكاني علي ما هو عليه حالياً ( %2,56سنوياً) سيؤدي الي عدد سكان  131.7مليون نسمة عام 2030
تتطلب توفير أكثر من  42مليون فرصة عمل؛ ونحو  218.3مليون عام  2050تتطلب توفير أكثر من  70مليون فرصة عمل
المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء – وزارة التنمية االقتصادية

تحديات

إقتصادية:

ندرة الموارد التقليدية وقابليتها للنضوب
التحديات والتوجهات المستقبلية للمياه

إقتصاديات المياه
توجيه منظومة الموارد المائية في إتجاه تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه

1.2
1.02
1

0.54

0.6

الوضع الراهن
0.34

الوضع المستقبلى

0.4
0.2
0

نصيب الفرد من اجمالي الموارد
المائية

نصيب الفرد من مياه النيل

ألف م/3السنة

0.70

0.8

الموارد والثروات ومقومات التنمية

المصدر :أطلس الموارد والثروات الطبيعية والتعدينية فى مصر – وزارة التنمية اإلقتصادية 2005 -

تحديات الحيز المكانى :األراضي الصالحة للتنمية في مصر

(وفقاً للمخاطر)

مناطق صالحة للتنمية
مناطق تتطلب اجراءات حماية واشتراطات خاصة لتنميتها
مناطق صعب تنميتها (قمم جبلية  /بحر الرمال  /غرود رملية  /مناطق فوالق وصدوع)

تحديات الحيز المكانى :األراضي الصالحة للتنمية في مصر
الفوالق األرضية

(وفقاً للمخاطر)

نطاقات النشاط الزلزالى
أماكن تواجد األلغام

الغطاء األرضى

الكثبان الرملية

األودية والقمم الجبلية

تحديات الحيز المكانى :صالحيات األراضى للتنمية
صالحية االراضي للزراعة

صالحية االراضي للصناعة
صالحية االراضي للسياحة

سيناريوهات صالحية األراضى للتنمية

مقومات الحيز المكانى:

المساحة المأهولة

صالحية األراضي للتنمية في مصر

%7

أولويةةة
أولى

االراضةةةي الصةةةالحة
وفقةا ً للمةةوارد بةةدون
محددات

%24

أولويةةة
ثانية

االراضةةةي الصةةةالحة
وفقةةةةةةةةةا ً للمةةةةةةةةةوارد
وبعض المحددات

%16

أولويةةةة
ثالثة

االراضةةةةي الصةةةةالحة
بشروط ومحددات

%29

أراضي يصعب تنميتها

%25

االجمالي

%100

االراضةةةي الصةةةالحة للتنميةةةة
تمثةةةةل  %69مةةةةن مسةةةةاحة
مصةةةر ( 164مليةةةون فةةةدان)
بخالف الجزء المعمور

المخطط االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية

الرؤية التنموية – الركائز األساسية

الرؤية التنموية ...

 .مصر ......
• دولة متقدمة ومنافسة على المستوى العالمى ذات اقتصاداً
معرفياً يستثمر قدرات اإلنسان وعبقرية المكان والموارد ،
• مجتمعاً متوازناً متمسكاً بالهوية الوطنية وبموروثه الثقافى
وقيمه الدينية والحضارية،
• يتمتع فيها المواطنون كافة برغد العيش وجودة الحياة فى
إطار منظومة بيئية متكاملة ومناخ ديموقراطى دافعاً للتنمية
المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

الرؤية االستراتيجية للتنمية المستدامة لمصر 2030
بحلول عام  2030تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة
على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنا ً
تلبي طموحات المصرين وترتقي بجودة حياتهم.

مصر جديدة بحلول عام 2030
ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع
يعتمد على االبتكار والمعرفة،
قائمة على العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة،
ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع،
تسةةةتثمر عبقريةةةة المكةةةان واإلنسةةةان لتحقيةةةق التنميةةةة
المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.

أبعاد الرؤية االستراتيجية للتنمية المستدامة لمصر 2030
البعد االجتماعي
البعد البيئي
 -1البيئة
 -2التنمية العمرانية

البعد االقتصادي

زيادة مساحة
المعمور

تعظيم استغالل
الموقع
االستراتيجي
إقليميا ً
ودوليا ً

 -1العدالة االجتماعية
 -2الصحة
 -3التعليم والتدريب
 -4الثقافة

 -1التنمية االقتصادية
 -2الطاقة
 -3المعرفة واالبتكار والبحث العلمي
 -4الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية
االرتقاء
بمستوي
جودة البيئة
العمرانية

الركائز األساسية للتنمية العمرانية لتحقيق الرؤية ...

االعتماد على  3ركائز أساسية
الكفاءة
اإلقتصادية

االستغالل األمثل
للموقع والموارد

العدالة االجتماعية

التوازن السكاني
الحد من الفقر

مواجهة المخاطر
الطبيعية واألمنية

المخاطر البيئية
األمن الداخلي
األمن الخارجي

الركائز األساسية للتنمية العمرانية لتحقيق الرؤية ...
االعتماد على  3ركائز أساسية
الكفاءة
اإلقتصادية

االستغالل األمثل
للموقع والموارد

العدالة االجتماعية

التوازن السكاني
الحد من الفقر

مواجهة المخاطر
الطبيعية واألمنية

المخاطر البيئية
األمن الداخلي
األمن الخارجي

الكفاءة اإلقتصادية

تعظيم المكون االقتصادى إلستراتيجية التنمية
الصناعــة

الزراعــة

•

إعطةةةةاء األولويةةةةة لمحاولةةةةة
تحقيةةةةةةق االكتفةةةةةةاء الةةةةةةذاتي
واإلستخدام األمثل لألراضى
– تطوير قطاع زراعي منافس
– االستغالل األمثةل للمةوارد المائيةة
التقليديةةة فةةةى استصةةةال اراضةةةى
زراعية جديدة
– االعتمةةاد علةةى تحليةةة ميةةاه البحةةر
والميةةةةاه الماسةةةةوس فةةةةى اضةةةةافة
اراضى زراعية جديدة

•

نمو الصةناعة بقةدرة تنافسةية
عاليةةةةةة مةةةةةع التركيةةةةةز علةةةةةى
الصناعات التصديرية
– تطةةةةةةوير المجمعةةةةةةات الصةةةةةةناعية
المتكاملةةةةة ورفةةةةع جةةةةودة المنةةةةت
المصرى .

– إنتاج سةلع تنافسةية علةى مسةتوى
العالم

السياحــة

• زيةةةادة عةةةدد السةةةائحين الةةةى 53
مليون سائح
– منةةةةةاطق جديةةةةةدة للسةةةةةياحة العالميةةةةةة
بالساحل الشةمالى والبحةر االحمةر مةع
ربطها بالسياحة الثقافية بالوادى
– تنميةةةةةة قةةةةةدرات العةةةةةاملين بالمجةةةةةال
السياحى
– رفةةع جةةودة المنةةت السةةياحى وتنوع ةه
وتنشيط التسويق لزيةادة متوسةط مةدة
إقامة السائح
– تطويرالبنيةةة التحتيةةة خاصةةة المةةوانى
وشبكة النقل

الكفاءة اإلقتصادية

تعظيم توظيف الموقع الجغرافي المتميز لمصر

التجـــارة
والخدمات اللوجستية

االتصـــاالت
وتكنولوجيا المعلومات

التصدير والسوق المحليةة للتجةارة والخةدمات
على غرار االتجاهات العالمية

• نمةةو قطةةاع االتصةةاالت وتكنولوجيةةا المعلومةةات
بنسبة من %10-7
• زيادة مساهمة قطاع االتصاالت فى الدخل
القومى لتصل الى  %5من العائد السيادى
للدولة مع زيادة حجم التجارة االلكترونية
بنسبة %20

•
• تةةةةوفير المنةةةةاطق الالزمةةةةة لتجةةةةارة التجزئةةةةة

– االهتمةةام المكثةةف بتطةةوير البنيةةة االساسةةية لالتصةةاالت
وتكنولوجيا المعلومات

•

– تعزيز األصةول المصةرية :عمالةة مةاهرة ،بنيةة تحتيةة
للنقل واالتصاالت وسوق محلية ضخمة

•

تطوير شبكات النقل للربط بين اسواق االنتاج
واسواق االستهالك ومنافذ التصدير
التوسع والتنوع فى شبكات النقل الداخلى

الحديثة والخدمات اللوجيستية

– زيةادة أعةداد المحتةرفين فةى فةى مجةال
االبداع ليصل الى 120الف فرصة عمل

 ICTومجةال

الكفاءة اإلقتصادية

مواجهة تحديات الموارد المحدودة
فى الطاقة...

فى المياه...

•
•
•

اســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي تحليــة
المياه
تطـــوير أنظمـــة الـــري والتوجـــه نحـــو تكنولوجيـــات
اعــــادة اســــتخدام الميــــاه ( الصــــرف الصــــحي /
الزراعي )
مشروعات مشتركة مـع دول حـوا النيـل لتقليـل
الفاقد من اجمالي كمية ميـاه األمطـار بمـا يحقـق
زيادة نصيب مصر من مياه النيل

•
•
•

الطاقة الشمسية كمكون أساسى فى منظومة
الطاقة لمصر خالل  40عاما القادمة
تم تنفيذ مشـروع أول محطـة شمسـية ح ارريـة
لتوليد الكهرباء بالكريمات بقدرة 140م.و
طاقـــة الريـــان كمكـــون أساســـى فـــى منظومـــة
الطاقة لمصر خالل  40عاما القادمة

الركائز األساسية للتنمية العمرانية لتحقيق الرؤية ...
االعتماد على  3ركائز أساسية
الكفاءة
اإلقتصادية

االستغالل األمثل
للموقع والموارد

العدالة االجتماعية

التوازن السكاني
الحد من الفقر

مواجهة المخاطر
الطبيعية واألمنية

المخاطر البيئية
األمن الداخلي
األمن الخارجي

العدالة اإلجتماعية
اإلنطالق في التنمية األقليمية
إعادة هيكلة منظومة التنمية المستدامة
إعادة توزيع السكان فى اطار تنمية إقليمية مكثفة ومركزة
• التركيز على تنمية المناطق الفقيرة شمال ووسط الصعيد كأولوية أولى
• تبنـــى إســـتراتيجية االنتشـــار فـــى مجتمعـــات عمرانيـــة بأحجـــام ســـكانية
صــغيرة ومتوســطة ،بأنمــائ ووظــائف مختلفــة (خــدمات إقليميــة  -بنيــة متطـورة -
خدمات زراعية  -تنمية سياحية).

• دعم وتعظيم تكامـل أدوار ووظـائف وأحجـام المسـتقرات القائمـة والمـدن
الجديدة

الركائز األساسية للتنمية العمرانية لتحقيق الرؤية ...
االعتماد على  3ركائز أساسية
الكفاءة
اإلقتصادية

االستغالل األمثل
للموقع والموارد

العدالة االجتماعية

التوازن السكاني
الحد من الفقر

مواجهة المخاطر
الطبيعية واألمنية

المخاطر البيئية
األمن الداخلي
األمن الخارجي

مواجهة المخاطر الطبيعية واألمنية
مناطق تتطلب تكثيف
عمرانى وسكانى لدواعى
االمن االستراتيجى القومى

الحدود الشرقية وسيناء
الحدود الغربية
الحدود الجنوبية الغربية
النوبة وجنوب مصر
حاليب وشالتين وأبو رماد

المخطط االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية

البرام – نطاقات ومراحل التنمية

التحول التدريجي نحو التقنيات الحديثة والموارد غير التقليدية كأساس لتنفيذ الرؤية التنموية
المرحلة األولى
المرحلة قصيرة المدي
2017 - 2012

المرحلة الثانية
المرحلة متوسطة المدي
2030 /2022 – 2017

المرحلة الثالثة
المرحلة بعيدة المدي
2052 -2030

تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة ( )%10 - %8ومستويات تشغيل مناظرة لها.
دعم البحث والتطوير  R&Dوالتعليم واإلبتكار والتدريب.

 االعتمــــــاد علــــــى المــــــوارد
التقليدية والطاقة
 التوفيـــــق بـــــين اعتبـــــارات
النمو والتكافؤ االجتماعي
 البـــدء فـــى تنميـــة مصـــادر
الطاقة الجديدة والمتجددة
 إرســـــــــاء قواعـــــــــد بنـــــــــاء
االقتصاد المعرفي.

 تعظــيم االعتمــاد علــى التقنيـات  التوسع فى االقتصاد المعرفى
الحديثة للمياه والطاقة
 تعميق االندماج فى االقتصاد
 االنتقال لالقتصاد المعرفي.
العالمى
 تحــول البنيــان اإلنتــاجي م ـن
األنشـــــــــــــــــــطة األوليـــــــــــــــــــة
(الزراعــــــــة/التعــــــــدين) ،والثانويــــــــة
(الصــناعة) إلـــى القطـــاع الثالـــ

(الخدمات عالية التقنية).

المعمور المصرى حتى 2052
زيادة مساحة المعمور المصرى خالل  35عام ليصل من  %7,4إلى % 11
اجمالى المساحات المطلوبة الستيعاب الزيادة السكانية وانشطتها خالل  35عام تقدر بنحو 12مليون فدان
منها مساحة  1.1مليون فدان مطلوبة خالل المرحلة العاجلة ( )2017/2012
إجمالى المسطح المطلوب
العمران

الخدمات االنتاجية

الصناعة

مسطح االراضى المضافة ( بالمليون فدان )

2.9

10.0

8.0

2.6

0.5

12.0

2.0

6.0
1.7

4.0

0.25
الزراعة

5.9
3.5

0.6
0.7
0.1

2.0
0.3

1.8

0.3

0.5

اإلجمالى

2052

2027

2017

0.07

0.0

إعداد المخطط اإلستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر 2052

2011
التجمعات العمرانية
مراكز تنمية إقليمية 2050
مراكز Gate 2050

المخطط اإلستراتيجى القومى  2052هو دستور التنمية العمرانية لمصر

مراكز بيئية متطورة
مراكز تنمية سياحية
مراكز تنمية ريفية
مدن وأقطاب صناعية

مدن مليونية مقترحة

الزراعة
الزراعة القائمة
إستصال مقترحة وزراعة بالمياه المالحة
مراعي مقترحة
مزارع سمكية

الصناعة
صناعة مقترحة

صناعة معتمدة

أراضي لألنشطة التعدينية
مواقع مزارع الريا

ألنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة

السياحة
أراضي لألنشطة السياحية
أراضي سياحة السفاري
مسار مقتر لسياحة السفاري
محميات طبيعية صدر قرارات بتحديدها
محميات طبيعية تحت الدراسة

إمكانية الوصول
محاور دولية وإقليمية
محاور رئيسية

المحاور العرضية المقترحة

المحاور الطولية المراد تقويتها

محور طولى مقترن

28

 ...تحديد شبكة الطرق والمحاور القائمة والمقترحة

2011

مطار دولى

ميناء رئيسى

مطار محلى

ميناء محلى

 962 1كم
2
 947كم
3

ممر التنمية – د .فاروق الباز

 558كم
5

 -1الطريـــق الســـاحلي الـــدولي (رفـــ
/السلوم)

 -3طابـــــا  /الســـــوي
طريق الجيش

7

 /القـــــاهرة /

 -4الزعفرانـــــــــة  /بنـــــــــي ســـــــــويف
(الكريمات) – العلمين
 -5رأس غــــــارب ( /بنــــــي مــــــزار)/ :
(الواحــات البحريــة – ســيوة)  /و:
(بنى مزار)  /راس الحكمة
 -6ملوى /الفرافرة
 -7طريــق الصــعيد  /البحــر االحمــر
(سفاجا  /اسيوئ) – الداخلـة –
)الخارجة) /أرقين جنوبا

 243كم

 341كم

 580كم
6

 290كم
 260كم

8

9

 215كم

 420كم

 590كم

 -8مرسي علم – أدفو

 -9رأس بناس /وادي أسوان /حلفا

 413كم

 470 4كم

المحاور العرضية المقترحة

 -2العوجــا  /اإلســماعيلية  /طنطــا
 /وادي النطــــــــــرون  /طريــــــــــق
الجيش  /السلوم

السلوم

المحاور الطولية المراد تقويتها

حلفا

 320كم
ارقين

محور طولى مقترن

29

2011

تعظيم موقع مصر الجغرافى إقليميا ً ودوليا ً
مدن بوابات
Gate Ways

منافذ برية

إلى الدول األوروبية

مطار دولى
ميناء دولى
رفح
العوجة

ميناء محورى
محاور إتصال عرضية
محاور إتصال طولية

إلى دول الخلي
وآسيا

طابا

بورسعيد دمياط

السلوم

العلمين

إلى ليبيا ودول
السلوم2ساحل أفريقيا

السويس

الجسر المقتر بين مصر والسعودية

الغردقة
سفاجا

إلى دول الخلي
وآسيا

مرسى علم
برنيس
شالتين

إلى السودان
ودول أفريقيا
مقترح شبكة الطرق األفريقية السريعة

حلفا

ارقين

أشكين

إلى السودان ودول أفريقيا
ودول حوض النيل

.... - 2012

10

 ...تحديد مناطق التنمية ذات األولوية ...

مناطق للتنمية ذات أولوية

 .1محور تنمية قناة السوي
 .2نطاق الساحل الشمالى الغربى
 .3منطقة منخفض القطارة
 .4سهل المنيا الغربى

 .5واحات الصحراء الغربية
 .6مثل التنمية جوب الصعيد
 .7المثل الذهبى للتعدين
 .8المثل الحدودى (حاليب-شالتين-أبورماد)
 .9النوبة وبحيرة ناصر
 .10توشكى وشرق العوينات

31

2013

نطاقات تنمية المشروعات القومية وحدود األقاليم التنموية

محور
قناة
السويس

منخفض
القطارة

سيناء

المحاور
الشرقية

المثلث
الذهبى

المحاور
الغربية
والواحات
درب
األربعين

المنطقة
الجنوبية
وحاليب
وشالتين

توشكى

 ...تحديد مراكز وأقطاب التنمية على مستوى الجمهورية

2013

من خالل تحديد أول مجموعة
من مناطق التنمية ذات
األولوية على المستــــــــوى
القومى ( 10مناطق) ،بدأت
الدولة بالفعل فى إتخاذ
الخطوات التنفيذية للمشروعات
الداعمة لكل نطاق وفق
الدراسات والمشروعات التى
أعدتها الهيئة لكل منطقة

التجمعات
العمرانية
الجديدة

33

2013

تحديد المشروعات القومية لتحقيق ركائز التنمية العمرانية المستدامة
مدينة العلمين
والمركز السياحي العالمي
المليون
فدان

شرق بورسعيد

الكفاءة
االقتصادية

استصال  400الف فدان
والمشروعات التنموية
بشمال سيناء
شمال غرب خلي
السويس

وادى التكنولوجيا
وضاحية األمل
المليون
فدان

ا
ل
ى

ط
ا
با

ا
ل
ع
ي
ن

المليون
فدان

ا
ل
س
خ
ن
ة

العدالة
االجتماعية
مواجهة
المخاطر
األمنية
شبكة الطرق
والمحاور

ا
ل
ز
ع
فر
ا
ن
ة

محور الزعفرانة – بنى سويف

تنمية منطقة الطور
 /رأس محمد

مزارع
الريا

المليون
فدان

المليون
فدان

المليون
فدان

محور الصعيد  /البحر األحمر

المليون
فدان

المحاور العرضية
والمثلث الذهبي للتعدين
مرسي علم – أدفو

تنمية جنوب مصر
رأس بناس – وادي أسوان حلفا
بحيرة السد العالى

مشروعات
قومية خالل
2020 - 2017

مزارع
الريا

تنمية شمال
الصعيد

تنمية منطقة منخفض
القطارة

زراعة واستصال االراضى
توشكى وشرق العوينات
المليون
فدان

تنمية منطقة شالتين
رأس حدربة – جبل المقسم

34

2013

المشروعات بمناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومى
القطاعات االقتصادية المستهدفة
الزراعة :

تنمية منطقة جنوب
الوادى والنوبة

تتمثل فى استغالل المناطق الزراعية فى
توشكى – قسطل وادندان – المناطق الزراعية
على ضفاف البحيرة

الصيد :
يتمثل فى استغالل ميناء جرف حسين
والمنطقة المحيطة فى انشاء اسطول صيد
تعمل به المراكب بوقود نظيف وانشاء
مصانع تعبئة وتغليف وتجميد االسماك

الصناعة:
يتمثل فى استغالل الموارد الموجودة فى
منطقتى وادى العالقى (مواد بناء) ومنطقة
وادى واعر (حاصالت توشكى الزراعية)
النشاء قاعدة صناعية قوية بالمنطقة

السياحة:
تزخر المنطقة بالمقومات السياحية ولذلك يجب
وضع النوبة على الخريطة السياحية لمصر,
توعية السكان المحلليين بأهمية السياحة ,
االهتمام بالتسويق السياحى للمنطقة

35

2013

المشروعات بمناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومى
استراتيجية التنمية للمنطقة الحدودية

1

( حاليب – ابو رماد – شالتين – جبل المقسم)

التنمية السياحية واللوجستية
مكون عمراني يعتمد على تنمية سياحية شاطئية وعمران
خدمي وانشطة تجارة ولوجستيات معتمدة على الربط
المحوري على طول المحور الساحلى شالتين  /ابورماد /
حاليب  /رأس حدربة .
انشطة لوجستية ومناطق حرة مقترحة .
أنشطة بحرية وصيد موانئ وخدمات سفن  -موانئ وخدمات سفن
البحرية  -صناعة القوارب واليخوت
انشطة سياحية إسكان سياحي وفندقي  -مناطق ترفيهية  /أنشطة
رياضية عالمية

2

تنمية تعدينية ومجمعات صناعية
مناطق صناعية واستثمارية تمثل القوام الرئيسي لصناعات
مواد البناء لها قدرة تصديرية لقربها من المنافذ التصديرية
المقترحة ...
صناعات قائمة علي خام التنجستن والرمال السوداء
والبازلت والمنجنيز .

3

تنمية سياحية ولوجستية قائمة
على ميناء ابورماد المقترح

1

شالتين

2

قطب تنموي سياحي لوجيستي ممتد مع بؤر تنمية عمرانية
منتشرة في النطاق المحيط
منطقة لوجستية
أنشطة سياحية إسكان سياحي وفندقي  /مناطق ترفيهية  /سياحة
بيئية وسفاري ) ...
ميناء بحري وخدمات سفن
منطقة صناعية

4

تنمية سياحية ومنفذ حدودي
محور سياحي ممتدة علي طول البحر االحمر
أنشطة سياحية ذات صبغة عالمية تنافسية إسكان سياحي
وفندقي  /مناطق ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية ) ...

قطاع برنيس
( ميناء تجارى – مطار دولي – مراكز سياحية – منطقة لوجيستية )

3

4

قطاع شالتين
( مدينة خدمية – مراكز سياحية – منطقة صناعية )

قطاع ابو رماد
ابورماد
( ميناء تجارى – مطار دولى  -منطقة لوجيستية وصناعية – مراكز
سياحية – سياحة سفارى)
حاليب
قطاع حاليب
سياحية شاطئية – سياحة سفارى – منطقة صناعية وحرفية
( مدينة خدمية – مراكزرأس
– محطة طاقة شمسية )
حدربة

36

2014

المشروعات بمناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومى
تطوير محور قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى
مشروع حفر قناه السوي الجديدة

• تم إعطاء إشارة البدء
فى 2014-8-5
• تم افتتان القناة الجديدة
فى 2015-8-6

2014-8-5

2015-8-6

37

2015

مشروع تنمية المليون ونصف فدان –

مناطق األولوية األولى

غرب المنيا (المنيا)

المراشدة (قــنا)
الفرافرة القديمة (الفرافرة)

آبار توشكى (توشكى)
المغـــرة (الساحل الشمالى)
الفرافرة الجديدة (الفرافرة)

38

2015

المشروعات بمناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومى

مخطط إستعماالت االراضى اإلقليمية المقترحة لمنطقة المثل الذهبي

مخطط التنمية المستدامة المتكاملة للساحل الشمالى

G
O
P
P

مخطط تنمية المثل لذهبى D’Appolonia

مخطط محافظة مطــــرون

39

تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوى ” محافظة مطرون“
•
•
•

الزراعة

مخطط التنمية المستدامة المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالى بعمق  40كم (زراعة – سياحة –عمران)
انشاء تجمعات جديدة تخدم االنشطة المقترحة مع ربطها بشبكة الطرق االقليمية المقترحة
إنشاء مدينة العلمين الجديدة – مدينة صديقة للبيئة Eco City

تطوير نظم 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 لالنشطة السياحة
اراضى سياحة السفارى
مسار مقتر لسياحة السفارى

مطرو
االسكندرية
دمنهور
العلمين

1

طنطا
شبين الكوم

محميات طبيعية صدر قرارات بتحديدها

280
كم

محميات طبيعية تحت الدراسة

الصناعة

 /اماكن مصانع االسمنت
مواقع مزارع الريا النشطة
الطاقة الجديدة والمتجدده

الفيوم

2

مناطق الصناعات مقترحة

3

المناطق الصناعية معتمدة
اراضى لالنشطة التعدينية

المنيا

التجمعات العمرانية المقترحة 2017

40
كم

محاور اتصال دوليه واقليمية
محاور اتصال رئيسية
محاور اتصال فرعية

الواحات البحرية

o

o

مطار دولى
مطار محلى

موانئ النقل العالمية
موانئ النقل المحلية

منافذ برية

2015

المخطط االستراتيجى لمحافظة مطرو
” الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى“

2015

نطاقات التنمية بالمخطط االستراتيجى لمحافظة مطرو
(العلمين  -الضبعة)

2015

إستعماالت االراضى لمدينة العلمين الجديدة
سكني

الشاطئ

سكني إداري

ميناء بترول

سكني مختلط

منطقة المقابر اآلثرية

إسكان منخفض الكثافة

مناطق مفتوحة

إداري

حزام أخضر

ديني

البحيرة

تجاري و خدملت

ميناء يخوت

خدمات إقليمية

المنطقة العسكرية

خدمات ميناء

مسطحات عمرانية قائمة

تعليمي و مراكز أبحاث

مراكز سياحية محيطة

صناعات
سياحي
وسط المدينة

• مدينة سكنية صديقة للبيئة بالعلمين

• مركز سياحى ترفيهى عالمى
• مركز عالمي االستشفاء وإصابات الحروب
• مدينة علمية وجامعية دولية
• منطقة صناعية بيئية متطورة

2015

•
•
•
•

المرحلة االولى من مدينة العلمين الجديدة
مساحة المرحلة االولى  8000 :فدان.
سكان المرحلة االولى  270000نسمة.
فرص العمل المتوقعة  90000فرصة.
 67500وحدة.
الوحدات السكنية

نواة المنطقة
السياحية تبنى
يمعرفة وزراة
االسكان

الشاطئ
والكورنيش

2015

نطاقات التنمية بالمخطط االستراتيجى لمحافظة مطرو
(رأس الحكمة  -مطرو )

2015

نطاقات التنمية بالمخطط االستراتيجى لمحافظة مطرو
(سيدى برانى  -السلوم)

2015

رؤية جديدة للنطاقات التنموية بالجمهورية
النطاق التنموى
بالدلتا

العريش

النطاق التنموى
بقناه السويس
وسيناء

 8نطاقات تنموية

مطرو
االسكندرية

النطاق التنموى
بالساحل الشمالى
الغربى
وظهيرة
الصحراوى

بنى سويف

قناه السويس وسيناء .
الدلتا.
الساحل الشمالى الغربى.
نطاق شمال الصعيد.
نطاق وسط الصعيد.
نطاق جنوب الصعيد.
الوادى الجديد والواحات.
النطاق التنموى المركزى
للعاصمة.

النطاق التنموى
بشمال الصعيد
المنيا

شرم الشيخ
الغردقة

الواحات
البحرية

أسيوط
سوهاج

قنا
مرسى علم

النطاق التنموى
وسط الصعيد

االقصر

الدخلة

أسوان
برنيس

النطاق التنموى
بجنوب الصعيد

النطاق التنموى
بالوادى الجديد
والواحات

حاليب

الهيئة العامة للتخطيط العمراني2015
47

.... - 2015

المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لضبط التوازن العمرانى
تجمعات غرب النيل

العاصمة اإلدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

غرب بنى سويف
غرب ملوى
نـــاصر
غرب قنـــا

بورسعيد الجديدة

اإلسكندرية
الجديدة

المنصورة الجديدة
إمتدادات أكتوبر وزايد

48

2016

تحدي وتنفيذ محاور الطرق القومية (الحالية والمستقبلية)

 صدر القرار الجمهوري رقـم
 233لسنة  2016لتنمية
األراضــــي حــــول عــــدد 21
مـــن محـــاور الطـــرق التـــى
تقـــرر تخصيصـــها لصـــال
وزارة الدفاع والواقعة بعمـق
 2كم على جانبيها.
 تــم تكليــف (الهيئــة العامــة
للتخطــيط العمرانــي) بإعـداد
المخططـــــات اإلســـــتراتيجية
حول محاور التنمية

2016

تحديد نطاقات تنمية األراضى جانبى محاور الطرق القومية

1
نطاق سيناء (شمال
شرق الجمهورية)

نطاق الجاللة (شمال
الصحراء الشرقية)

3

4

نطاق سيناء

1

2

نطاق الواحات
الشمالية (شمال
الصحراء الغربية)

نطاق مطرو
(شمال غرب
الجمهورية)

نطاق مطرو
4

نطاق الجالله

2

نطاق الواحات الشمالية
3

إعداد المخططات اإلستراتيجية لأل راضى جانبى المحاور (نطاق سيناء)

2016

الموقع العام
ZONE

1

ZONE
2

محور بورسعيد  /الشط  /عيون موسى

محور رفح /العريش

ZONE
44
ZONE
3

محور نوبيع /راس النقاب  /طابا
محور االسماعلية  /العوجة

2016

إعداد المخططات اإلستراتيجية لأل راضى جانبى المحاور (نطاق الجاللة)
الموقع العام
ZONE
1

ZONE
44

ZONE

2

ZONE
3

استخدامات األراضي المقترحة لمحور الزعفرانة – بني سويف

استخدامات األراضي المقترحة لمحور رأس غارب – بني مزار ،المنيا

2016

إعداد المخططات اإلستراتيجية لأل راضى جانبى المحاور (نطاق مطرون)
محور مطرون  /سيوه

الموقع العام

المشروعات االقتصادية المقترحة لتنمية
األراضي حول محور الضبعة بوصالته

محور الضبعة بوصالتة

 2016إعداد المخططات اإلستراتيجية لأل راضى جانبى المحاور (نطاق الواحات الشمالية)
الموقع العام

محور جنوب الفيوم  /الواحات البحرية

محور الفرافرة/عين دالة/سيوة

محور الفرافرة/عين دالة/سيوة

محور الواحات البحرية  /الفرافرة

المخطط العام للتجمع العمراني – كركر

2016

” نصر النوبة – أسوان“

ميزانية استعماالت االراضي
االستعمال
قائم
مناطق اسكان

امتداد 1
امتداد 2

اجمالي مناطق اإلسكان
خدمات رئيسية
خدمات

خدمات
فرعية

قائمة
مقترحة

إجمالي الخدمات
موقف سيارات دولي
قرية نوبية ومعارض
مجمع صناعات حرفية
صغيرة
قرية بضائع

أنشطة

مناطق مخازن وثالجات
سوق جملة تجاري
الزراعات المحمية(الصوب
الزراعية)

قرية سياحية
مدينة مالهي
قرية اولمبية
منتجع صحي
قرية تربية الجمال
مضمار لسباق الهجن
اجمالي األنشطة
مناطق مفتوحة
طرق
اإلجمالي العام

المساحة
بالفدان

النسبة من
اجمالي المنطقة
%

312.82
128.59
305.76
747.17
54.02
39.65
35.74
129.41
27.48
88.29

9.57
3.94
9.36
22.87
1.65
1.21
1.09
3.96
0.84
2.70

43.95
109.17
63.72
64.20

1.34
3.34
1.95
1.96

188.76
111.60
112.01
330.38
38.38
76.01
322.50
1576.42
564.38
250.17
3267.55

5.78
3.42
3.43
10.11
1.17
2.33
9.87
48.24
17.27
7.66
100.00

موقف سيارات دولي

قرية بضائع
سوق جملة تجاري
خدمات فرعية

مخازن وثالجات

الزراعات المحمية
(الصوب الزراعية)

خدمات فرعية
مدينة مالهي
مناطق امتداد ()1
أسكان
مناطق امتداد ()2
أسكان

خدمات
رئيسية

اسكان قائم

مجمع صناعات
حرفية صغيرة

امتداد االزراعات المحمية
 60.53فدان

قرية نوبية ومعارض
مضمار لسباق الهجن
قرية تربية
الجمال

اسكان قائم

قرية اولمبية

اسكان قائم

مناطق امتداد ()2
أسكان

مناطق امتداد ()2
أسكان

منتجع صحي
قرية سياحية

رؤية مستقبلية للعمران المصرى
...2030 / 2017

2017

مراجعة ما تم من أعمال لتحقيق التنمية العمرانية فى مصر...




إعداد مخطط استراتيجى على المستوى القومى






?
?

تحديد والبدء فى استكمال وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى

تحديد مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومى
تحديد وتنفيذ مسارات شبكة الطرق والمحاور القومية

اعداد المخططات االستراتيجية لألقاليم التنموية بالجمهورية

إعداد الرؤى المستقبلية الداعمة لتنمية محافظات الجمهورية

اعداد المخططات االستراتيجية لمحافظات الجمهورية

تكامل مخرجات المخططات اإلستراتيجية على المستوى المكانى واإلقتصادى

إنجان تنفيذ المخططات اإلستراتيجية على المستوى القومى واإلقليمى والمحافظات

خريطة مستقبلية إلنسب استخدامات لأل راضى
لتحقيق التكامل المكانى واإلقتصادى لتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجية

.... - 2017

خريطة تتكامل مخرجاتها مع موجهات التنمية سياسياً وتشريعياً
ط
ل
أالضع بين أبديكم اليوم برنامج ا حكومة  /الدى يوسس لرؤبة مصر  2030التى أ لقها السيد رئيس
ج
مي
ل
مهو برة موخرأ  /عهدأ ناسمى ؤناسم كل عضو من أعضاء ا حكومة  /ناسيكمال مسيرة العمل الوطتى /
يكل أجتهاد ؤأمان ؤشفافية  /عير برنامج سياسى ؤأمتى ؤأفتضادى ؤأجتماعى ميكامل  /لن يكتمل
لت
ألا بتضافر خهودنا جميعا حقيقة

"نص المادة  236من الدستور"
ل للن ل ميل للن
"تكفل للد الدولل للن وذ ل ل وت في ل ل
االق ص ل للاوينع واليمراني ل للن ال ل للام ن ل م ل للاطق
الحدووين والمحرومنع وم ها الصلييد وسلي اء
وم ل للرون وم ل للاطق ال و ل للنع وذلل للش رم ل للا ن
أه هل للا شل للى م ل للرووات ال ميل للن وشل للى أولويل للن
االس ل فاوم م هللاع م ل م اروللام اثنمللا ال قاشيللن
والبيئيل ل للن ل مل م ل ل ل المح ل ل للىع ل ل ل و ل ل لر
س ل ل وات مل للل تل للا يل اليمل للد ه ل ل ا الدس ل ل و ع
وذلل للش و ل للى ال حل للو ال ل ل ي ظمل للا القل للانو ع
وتيملد الدولللن و للى وذل وت فيل م للرووات
تيي للد س للكا ال و للن ال للى م للاطقه اث ل ل ين
وت مي ه للا ل ل و للر سل ل واتع وذل للش و ل لى
ال حو ال ي ظما القانو .

ل
ناليا :ببتى رؤبة ليتمية ألافتضادبة الشاملة ؤالمي ب
وأرة قطاعيا ؤجغرأفيا  /ؤبيقيد برنامج أفتضادى
بت
ل
طموح ؤمطلوب فى هدة المرحلة ببياسب مع ا مقوماب الكييرة التى ميع بها ألافتضاد
ب
المصرى  /ؤ حقق من التحدناب فرصا ممكية ببياسب مع طموحاب الموأطيين فى عد أقضل
ب
لهم ؤلابيا هم

خريطة مستقبلية ألنسب استخدامات لأل راضى
.... - 2017لتحقيق التكامل المكانى واإلقتصادى لتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجية

بإعداد خريطة مستقبلية إلستخدامات األراضى على المستوى القومى سيتم:

•
•
•
•
•
•

تحديد آلية لدعم إستصدار قانون التخطيط كأداة تنفيذية المطلوبة لتنفيذ مخرجات
أعمال المخططات اإلستراتيجية على المستوى القومى واإلقليمى والمحافظات بما
يتوافق مع خطة الدولة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
تحديد وتدقيق مساحات واستخدامات وواليات األراضى على المستوى القومى

تمكين ودعم أجهزة الدولة السترداد األراضى الواقعة خارج خطط التنمية القطاعية أو
خارج الفرص اإلستثمارية المؤكدة

تنفيذ مخططات استخدامات األراضى جانبى شبكات الطرق والمحاور التنموية

إعداد آلية تنفيذية لمنظومة متكاملة إلدارة وتنظيم األراضى على المستوى القومى

تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط المكانى بمستوياته – وبين الخطة اإلقتصادية
واإلجتماعية للدولة .

خريطة مستقبلية ألنسب استخدامات لأل راضى
.... - 2017لتحقيق التكامل المكانى واإلقتصادى لتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجية

بإعداد خريطة مستقبلية إلستخدامات األراضى على المستوى القومى سيتم:

•

إنجان ودعم التنسيقات بين أجهزة الدولة ذات الصلة :
 وزارة التخطيط ” ألعمال خطة الدولة اإلقتصادية واإلجتماعية“ المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة، و ازرات اإلستثمار والتنمية المحلية  -المحافظاتإلقتران التعديالت الالزمة فى التشريعات والقوانين المنظمة :فى مجاالت التخطيط
 -الخطة والموازنة  -اإلدارة المحلية .... -

•
•

مراجعة أهداف التنمية القطاعية للدولة بما يحدد موجهات التنمية المستقبلية

•

تحديد مناطق التنمية ذات األولوية  -المطلوب البدء فى تنفيذ خطط التنمية المعدة
لها بشكل عاجل ”من منظور الفرص اإلستثمارية ” ووضع اإلستراتيجيات المناسبة
لها مرحليا وزمنياً

تحديد المتطلبات الحقيقية إلعادة ترسيم الحدود اإلدارية لألقاليم والمحافظات
المكان تنفيذ خطط التنمية المستقبلية على المستوى القومى واإلقليمى.

.... - 2017

إعداد الخريطة المستقبلية
ألنسب إستخدامات لأل راضى على المستوى القومى

منهجية العمل
 -1حصر بكافة الدراسات و البيانات المتاحة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
لدراسة صالحيات االراضي ألوجه التنمية المختلفة .
 -2إنتاج خرائط العوامل وبناء النماذج وانتاج خرائط مؤشرات الصالحية .
 -3إعداد سيناريوهات ألنسب استخدام لأل راضي ألوجه التنمية المختلفة .
 -4إعداد الخرائط الخاصة بقطاعات التنمية االساسية ( الزراعة – الصناعة –
السياحة – العمران ) .

 -5إعداد الخرائط الموضحة لمؤشر درجات الصالحية لأل راضى المؤهلة لكل استخدام
علي حدى.

تصور مبدئى للخريطة الموضحة للصالحية االفضل علي مستوي الجمهورية
لكافة القطاعات كمؤشر لواليات االراضي المستقبلية لكل قطاع

مؤشر درجات الصالحية لأل راضى المؤهلة للتنمية الزراعية

مؤشر الصالحية للتنمية الزراعية
7
8

مؤشر الصالحية للتنمية الزراعية

 10,494,362فدان
 2,140,615فدان

5
6
7
8

مؤشر الصالحية للتنمية الزراعية
6
7
8

 57,674,258فدان
 10,494,362فدان
 2,140,615فدان

 83,293,991فدان
 57,674,258فدان
 10,494,362فدان
 2,140,615فدان

مؤشر درجات الصالحية لأل راضى المؤهلة للتنمية الصناعية

مؤشر الصالحية للتنمية الصناعية
6
7

 7,348,253فدان
 115,945فدان

مؤشر الصالحية للتنمية الصناعية
4
5
6
7

مؤشر الصالحية للتنمية الصناعية
5
6
7

 39,433,167فدان
 7,348,253فدان
 115,945فدان

 85,152,329فدان
 39,433,167فدان
 7,348,253فدان
 115,945فدان

مؤشر درجات الصالحية لأل راضى المؤهلة للتنمية السياحية

مؤشر الصالحية للتنمية السياحية
7
8

مؤشر الصالحية للتنمية السياحية

 439,777فدان
 12525فدان

5
6
7
8
مؤشر الصالحية للتنمية السياحية

 4,072460 6فدان
 439,777 7فدان
 12525 8فدان

 35,352,845فدان
 4,072460فدان
 439,777فدان
 12525فدان

كافة األراضى األعلى  2درجة فى الصالحية

3
4
5
6
7
8

تبلغ مساحة األراضى الصالحة للتنمية الشاملة نحو  9,851,059فدان تعادل نحو  % 7,4من مساحة الجمهورية
وهى تقريبا ً األراضى المستهلكة بالفعل حاليا ً ()2017

كافة األراضى التالية فى األعلى  3درجات فى الصالحية

3
4
5
6
7
8

تبلغ مساحة األراضى الصالحة للتنمية الشاملة نحو  36,037,599فدان تعادل نحو  % 15من مساحة الجمهورية
وهى تمثل األراضى المنتظر االنتهاء من تنميتها حتى عام 2052

كافة األراضى التالية فى األعلى  3درجات فى الصالحية

3
4
5
6
7
8

تبلغ مساحة األراضى الصالحة للتنمية الشاملة نحو  79,308,537فدان تعادل نحو  %34من مساحة الجمهورية
وهى تمثل كافة األراضى الصالحة للتنمية بعد عام 2052

خريطة المستقبل
مصر اليوم...2017 ..

مصر بعد 35عام..

شكراً،،،

مصر  ...القرن 22

