وزارة اإلسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية

الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى

محافظة أسوان

تنمية منطقة كركر
محافظة أسوان

ديسمبر2016
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المخطط اإلستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لتحقيق الرؤية التنموية لمصر

اإلعتماد على  3ركائز أساسية

الكفاءة اإلقتصادية

االستغالل األمثل
للموقع والموارد

العدالة االجتماعية

مواجهة المخاطر الطبيعية
واألمنية

التوازن السكاني
الحد من الفقر

المخاطر البيئية
األمن الداخلي
األمن الخارجي

تمثل األنشطة بمنطقة وادي كركر دعما لركيزة العدالة االجتماعية بخلق فرص عمل بأنشطة اقتصادية متعددة تمكن من استغالل
الموارد المتاحة وتدعم خروج السكان نحو المناطق الغير مأهولة بالسكان
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مناطق التنمية ذات األولوية فى مصر

(المخطط القومي لمصر ) 2052

تقع منطقة وادي كركر بمدخل طريق اسوان – ابوسمبل اإلقليمي شمال المحور العرضي المقترح برنيس – وادي حلفا بما
يدعم التنمية بالمنطقة  ،كما تقع منطقة كركر بمنطقة السد العالي وجنوب مصر ضمن مناطق التنمية ذات األولوية

تفعيل التنمية يتطلب تحديدا ً للمراكز اإلدارية ووظائفها التنموية
أسوان

مركز
الصناعات
التعدينية

مركز مجمعات
صناعة السكر

مركز زراعى
وصيد اسماك

ابو سمبل
مركز
الزراعات
الحيوية
والتجارة
واللوجيستية

مراكز ذات طابع
اثرى وسياحى

المركز االدارى
عاصمة
المحافظة
واالقليم متعدد
االنشطة

أدفو

كوم امبو

بحيرة السد

(استراتيجية التنمية لمحافظة أسوان)

نصر النوبة

دراو

مراكز ذات طابع
زراعى

مركز زراعى

مركز زراعى

وظائف المراكز
اسوان
ادفو

مركز بحيرة السد

كوم امبو
دراو
ابوسمبل
نصر النوبة
بحيرة السد

التقسيم اإلداري المقترح يفعل من الدور التنموي لمنطقة كركر بمركز أسوان كنواة للتنمية جنوب السد العالي

موجهات التنمية بمنطقة بحيرة السد العالى وجنوب مصر

(استراتيجية التنمية لبحيرة السد)

كركر

تقع منطقة كركر في نقطة االلتقاء بين محور التنمية الغربي الجنوبي ( اسوان  -وادي حلفا ) ومحور التنمية الغربي الشمالي ( اسوان – اسيوط )
5

الخطة االستثمارية بمركز أسوان 2032 – 2014

(استراتيجية التنمية لمحافظة أسوان)

تشمل مشروعات لوجيستية واستصالح زراعي وتصنيع زراعي بمنطقة كركر وتستهدف انشاء تجمع عمراني جديد كمردود عمراني لهذة المشروعات
الخطة االولى
القطاع

المشروعات

اسوان ( متعددة االنشطة ادارية  -سياحية  -صناعية  -تجارة تجارة ولوجيستى )

االستثمار
إنشاء وتدعيم ميناء برنيس التجاري علي البحر
األحمر – كمنفذ تصديري .

الحكومة ( وزارة النقل
والمواصالت )

300,000,000

1,500

دعم ميناء السد العالي النهري لتشجيع النقل النهري
باليحيرة لخدمة نقل البضائع من وإلي أسوان

الحكومة ( وزارة النقل
والمواصالت )

11,250,000

250

اقامة منطقة لوجستية شرق اسوان علي طريق وادي
العالقي بمساحة  200فدان
اقامة منطقة استثمارية علي طريق العالقي شرق
اسوان بمساحة  100فدان

فرص
فرص
االستثمار
العمالة
العمالة

فرص
العمالة

فرص
االستثمار
العمالة

الحكومة ( وزارة
الصناعة والتجارة
الخارجية )
الحكومة ( وزارة
الصناعة والتجارة
الخارجية )
الحكومة ( وزارة
الصناعة والتجارة
الخارجية )

االستثمار

االستثمار

االستثمارات

فرص السكان
العمل مقترح

1,500 300,000,000

33,750,000

750

67,500,000

1,500

22,500,000

500

11,250,000

250

33,750,000

750

1,500 67,500,000

22,500,000

500

الحكومة ( وزارة النقل
والمواصالت )

325,000,000

0

325,000,000

0

انشاء وتدعيم طريق وادي العالقي  -برنيس لمجابهة الحكومة ( وزارة النقل
والمواصالت )
الزيادة في حركة النقل بطول  400كم

500,000,000

0

500,000,000

0

انشاء كوبري لربط شرق أسوان بغربها شمال خزان
اسوان لخدمة حركة النقل الثقيل بطول  4كم

الحكومة ( وزارة النقل
والمواصالت )

400,000,000

0

400,000,000

0

استكمال خط سكك حديد اسوان حتي ميناء السد
العالي بطول  10كم

الحكومة ( وزارة النقل
والمواصالت )

200,000,000

0

200,000,000

0

ازدواج طريق اسوان  -أبو سمبل لدعم حركة النقل
(السياحي  -البضائع) بطول  260كم

االجمالى

2,750 123,750,000 1,750 1,736,250,000

القطاع الخاص

24,000,000

تطوير المراسي النهرية بأسوان

الحكومة ( وزارة النقل
والمواصالت )

40,000,000

انشاء مركز إلصالح السفن النيلية بأسوان

الحكومة ( وزارة النقل
والمواصالت )

تنمية مركز بهاريف السياحي بمدينة اسوان

السياحة

2022 - 2032

2032 - 2042

2042 - 2052

2017 - 2022

فرص
العمالة

إنشاء قرية بضائع بمطار أسوان الدولي

التجارة
والخدمات

مصدر التمويل

2014 - 2017

الخطة الثانية

الخطة الثالثة

الخطة الرابعة

0

0

0

0

0

0

300
500

1,860,000,00
0
300 24,000,000

4,500

40,000,000

24,000,000

300

تطوير وتجميل كورنيش مدينة اسوان من منطقة
المرسى النهري حتي منطقة الفنادق

المحافظة

24,000,000

300

تطوير قري غرب اسوان وتأهيلها للسياحة البيئية
(عدد  6قري)
االجمالى

المحافظة  +القطاع
الخاص

32,000,000

32,000,000 400

400

120,000,000

56,000,000 1,500

700

0

0

0

0

0

0

500

24,000,000

300

24,000,000

300

64,000,000

800

2,200 176,000,000

6

الخطة االستثمارية بمركز أسوان 2032 – 2014

(استراتيجية التنمية لمحافظة أسوان)

تشمل مشروعات لوجيستية واستصالح زراعي وتصنيع زراعي بمنطقة كركر وتستهدف انشاء تجمع عمراني جديد كمردود عمراني لهذة المشروعات

اسوان ( متعددة االنشطة ادارية  -سياحية  -صناعية  -تجارة تجارة ولوجيستى )

انشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب علي
طريق العالقي شرق اسوان بمساحة 200
فدان
انشاء مجمع صناعي زراعي بوادي الكوبانية
بمساحة  50فدان
انشاء مجمع صناعي زراعي بوادي كركر
بمساحة  50فدان
الصناعة
انشاء مجمع صناعات مواد البناء شرق
اسوان بمساحة  200فدان
اقامة مصنع النتاج االسمنت في غرب اسوان
(ك  80طريق اسوان ابوسمبل)

الزراعة

اعادة تأهيل تطوير مصنع كيما بأسوان
االجمالى
انشاء مشروع تربية مواشي جنوب مدينة
اسوان بمساحة  200فدان
اقامة مشروع إلستصالح االراضي بمنطقة
وادي الكوبانية بمساحة  69الف فدان.

القطاع الخاص

1,200 144,000,000 2,800 336,000,000

القطاع الخاص

90,000,000

750

90,000,000

750

القطاع الخاص
القطاع الخاص

84,000,000

700

القطاع الخاص

180,000,000 3,500 420,000,000

الحكومة ( وزارة
الصناعة والتجارة
الخارجية )
0

القطاع الخاص

270,000,000 5,750 690,000,000 4,500 540,000,000
30,000,000

400

34,500,000

460

69,000,000

920

86,250,000

14,000,000

187

28,000,000

373

35,000,000

32,500,000

433

65,000,000

867

90,000,000

750

90,000,000

750

120,000,000

1,000

600,000,000

5,000

120,000,000

81,250,000

2,250

0

0

1,000

12,500 1,500,000,000
30,000,000

400

1,150

86,250,000

1,150

69,000,000

920

345,000,000

4,600

467

35,000,000

467

28,000,000

373

140,000,000

1,867

1,083

65,000,000

867

325,000,000

4,333

2,160

استكمال مشروعات الزراعة الشاطئية حول
بحيرة ناصر بمساحة  65الف فدان
202,500,000 2,700 202,500,000 2,560 192,000,000 1,080 81,000,000
االجمالى
1,065,120,000 12,173 608,640,000 9,130 456,480,000 6,086 304,320,000
الخاص
العمالة الغير مباشرة
399,280,000 4,563 228,160,000 3,422 171,120,000 2,282 114,080,000
الحكومة
القطاع الحكومى
االمتداد العمراني لمدينة اسوان غرب النيل
201,600,000
201,600,000
67,200,000
67,200,000
المحافظة
باجمالي  80000الف نسمة بمساحة
 1600فدان
االمتداد العمراني لمدينة اسوان غرب النيل
الحكومة ( وزارة
168,000,000
168,000,000
252,000,000
84,000,000
التجمعات باجمالي  100000الف نسمة بمساحة
االسكان والمرافق )
العمرانية  2000فدان
وزارة
(
الحكومة
بطاقة
جديدة
خدمية
تجمعات
2
انشاء عدد
67,200,000
50,400,000
50,400,000
االسكان والمرافق )
 20000نسمة بمساحة  800فدان
الحكومة ( وزارة
انشاء عدد  13تجمع ريفي جديد بطاقة
218,400,000
163,800,000
163,800,000
االسكان والمرافق )
 65000نسمة بمساحة  1300فدان
655,200,000
583,800,000
533,400,000
151,200,000
االجمالى
2,592,100,000 25,186 2,313,100,000 23,062 2,072,750,000 12,698 2,506,850,000
اجمالى المركز
القطاع الخاص

1,500

1,000 120,000,000
0

مشروع إستصالح االراضي بمنطقة وادي
كركر (وادي األمل)بمساحة 18الف فدان.

36,000,000

300

480,000,000

4,000

1,083

81,250,000

2,700

162,000,000

21,302

60,864 3,043,200,000 12,173 608,640,000

7,986

22,816 1,140,800,000 4,563

228,160,000

11,200 840,000,000

134,400,000

672,000,000

0

168,000,000

840,000,000

0

168,000,000

302,400,000

546,000,000

0

2,226,000,000

0

399,280 114,080 10,786,000,000 18,896 1,301,200,000 34,238

المشروعات المقترحة باستراتيجية التنمية لمركز أسوان تقترح حوالي  3400فرصة عمل .
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المخطط اإلستراتيجي لمدينة أسوان
والصناعات الحرفية والبيئية

المخطط اإلستراتيجي لمدينة أسوان يدعم من تنمية منطقة كركر بمنطقة للصناعات الحرفية والبيئية
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إمكانيات التنمية المتاحة بمنطقة كركر

موقف سيارات دولي

مناطق استصالح زراعي

منطقة صناعية 140فدان
الكتلة العمرانية القائمة
وادي األمل
(مقترح استصالح  18الف فدان)
مطار أسوان الدولي

محطة معالجة
محطة تنقية وترشيح
مناطق صالحة لالستزراع السمكي

مناطق صالحة لالستصالح الزراعي

بحيرة ناصر
مناطق تصلح لميناء صيد

9

الوضع الراهن لمنطقة كركر
البيان
ل
الأجمــا ـــــي

اجمالي عدد
الوحدات
2024

مؤشرات االسكان
عدد المساكن عدد المساكن
ما تم
الجاري
التي تم
تسليمه
انشائها
إنشائها
184
1576
1840

الساكن
منها
250

مؤشرات الخدمات
م

الخدمات بالمركز الرئيسي

1

وحدة طب الأسرة

2

مـدرسة ثانوي عدد (  ) 9فصل
نع
عـدد  2مدرســة ليم اساسي
ال
الوحدة محلية
الم
سجد الحامع ودار مناسنات

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

وحدة حدمة احيماعية
عدد  2سوق تحاري رئيسي
مكيب الب ئرد
السيبرال
مس
ال
يشفي النوئة عسكري
مجبر
نقطة الشرطة
نقطة الأطفاء

14

مركر سنات
فصر النفافة

م

الخدمات بالمراكز الفرعية
م
 8مساحد (200مصلي لكل سجد)
 8اسواق تحارئة ( 8محلات لكل سوق)

15

1
2
3

مناطق خصراء ومناطق مفنوحة

10

المشروعات المقترحة للتنمية
مناطق اسكان
قرية سياحية
موقف سيارات دولي
مجمع صناعات حرفية
قرية نوبية ومعارض
سوق جملة تجاري
قرية بضائع
مخازن وثالجات
المنطقة الصناعية
مزارع سمكية
استصالح زراعي (صوبات)
الزراعات الموسمية علي بحيرة السد
استصالح زراعي (وادي األمل)
ميناء صيد نهري
مدينة مالهي
قرية لتربية الجمال
مضمار لسباق الهجن
منتجع صحي
قرية اولمبية

مطار أسوان الدولي

الكتلة العمرانية
القائمة للمدينة

وادي األمل
(مقترح استصالح  18الف فدان)

بحيرة السد
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المخطط العام المقترح للتجمع العمراني
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
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المخطط التفصيلي للتجمع العمراني
1

مناطق سكنية

2

مناطق خدمية

3

موقف سيارات دولي

4

قرية نوبية ومعارض

5

مجمع صناعات حرفية صغيرة

6

قرية بضائع

7

مخازن وثالجات

8

سوق جملة تجاري

9

الصوب الزراعية

10

قرية سياحية

11

مدينة مالهي

3
6
7
2

1

1

9
11

5
4

15
14

 12قرية اولمبية

1

 13منتجع صحي

14

8

قرية تربية الجمال

 15مضمار لسباق الهجن

12
10

13

13

مراحل التنمية للمجتمع العمراني واالنشطة التنموية
مراحل التنمية
رقم المرحلة

االستعمال

اسكان
خدمات
المرحلة موقف سيارات دولي
األولي
زراعات محمية  -صوب
طرق
مناطق مفتوحة
اجمالي المرحلة األولي
اسكان
خدمات
قرية نوبية ومعارض
مجمع صناعات حرفية صغيرة
مجمع صناعات حرفية شمال طريق
اسوان ابوسمبل
المرحلة قرية بضائع
الثانية
مناطق مخازن وثالجات
سوق جملة للمنتجات الزراعية
زراعات محمية  -الصوب (امتداد )
زراعات موسمية على بحيرة السد
طرق
مناطق مفتوحة
اجمالي المرحلة الثانية
اسكان
مدينة المالهي
قرية سياحية
االستصالح الزراعي بوادي االمل
المرحلة
منتجع صحي
الثالثة
قرية اولمبية
قرية لتربية الجمال
مضمار لسباق الهجن
طرق
اجمالي المرحلة الثالثة
االجمالي العام

المساحة
بالفدان
312.82
93.67
27.48
128.23
77.61
44.53
684.34
128.59
35.74
88.29
43.95

عدد
الوحدات
2024

المرحلة األولي

2024
1664

المرحلة األولي
المرحلة الثانية
المرحلة الثانية

109.17
63.72
64.20
60.53
45.54
33.73
673.45
312.82
93.67
305.76
112.01
111.60
18000.00
38.38
330.38
76.01
322.50
125.73
19422.36
20780.15

المرحلة الثانية

المرحلة الثانية
المرحلة األولي

المرحلة الثالثة

1664
3956

المرحلة الثالثة

3956
7644

مؤشرات مناطق اإلسكان
 اجمالي عدد الوحدات السكنية

 7644وحدة سكنية

متوسط حجم األسرة

 4أفراد/األسرة

عدد السكان

30576نسمة
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الحيز العمراني لمدينة كركر والمشروعات المجاورة
الحيز العمراني لمدينة كركر والمشروعات
المجاورة
م

القطاع

المشروع
االستصالح الزراعي بوادي االمل

المساحة بالفدان
18000

1
مشروعات
300
 2استصالح الزراعات الموسمية علي بحيرة السد
زراعي
500
االستزراع السمكي علي بحيرة السد
3
 4مشروعات
مجمع صناعات حرفية شمال طريق
140
صناعية
اسوان ابوسمبل
 5وحرفية
3267.55
 6الحيز العمراني المقترح لمدينة كرر
22207.55
االجمالي العام
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توطين المشروعات
المشروعات المقترحة
م

القطاع

1

المشروع
اإلستصالح الزراعي (الصوب)

2

النسبة من
المساحة بالفدان اجمالي
االستعمال%
0.92
188.76

مشروعات االستصالح الزراعي بوادي االمل
استصالح
زراعي الزراعات الموسمية علي بحيرة
300
السد
500
االستزراع السمكي علي بحيرة السد
109.17
قرية البضائع
64.20
المشروعات المخازن والثالجات
63.72
اللوجستية سوق جملة تجاري
27.48
والتجارية موقف السيارات الدولي
2.38
ميناء صيد نهري
43.95
مشروعات مركز صناعات حرفية صغيرة
صناعية مجمع صناعات حرفية شمال طريق
140
وحرفية اسوان ابوسمبل
88.29
قرية نوبية ومعارض
112.01
مدينة مالهي
111.60
مشروعات قرية سياحية
330.38
سياحية قرية اولمبية
38.38
وتراثية منتجع صحي
76.01
قرية لتربية الجمال
322.50
مضمار لسباق الهجن
20518.81
االجمالي العام
18000

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

87.72
1.46
2.44
0.53
0.31
0.31
0.13
0.01
0.21
0.68
0.43
0.55
0.54
1.61
0.19
0.37
1.57
100.00

المشروعات المقترحة
قرية سياحية
موقف سيارات دولي
مجمع صناعات حرفية
قرية نوبية ومعارض
سوق جملة تجاري
قرية بضائع
مخازن وثالجات
المنطقة الصناعية
مزارع سمكية
استصالح زراعي (صوبات)
الزراعات الموسمية علي بحيرة السد
استصالح زراعي (وادي األمل)
ميناء صيد نهري
مدينة مالهي
قرية لتربية الجمال
مضمار لسباق الهجن
منتجع صحي
قرية اولمبية
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المشروعات المقترحة لتنمية منطقة كركر
المشروع

المساحة بالفدان

االستثمار(مليون
جنية)

فرص العمل

الزراعات المحمية الحالية (الصوب
الزراعية)

188.76

9,43

944

1

االستصالح الزراعي بوادي االمل

18000.00

140

1867

الزراعات الموسمية علي بحيرة السد

300.00

15

600

االستزراع السمكي علي بحيرة السد

500.00

20

170

قرية البضائع

109.17

303

873

المخازن والثالجات

64.20

130

1274

سوق جملة تجاري

63.72

62

642

موقف السيارات الدولي

27.48

55

340

ميناء صيد نهري

2.38

3

150

مجمع صناعات حرفية صغيرة

43.95

132

1758

3
2
2
2
2
2
1
2
2

مجمع صناعي شمال طريق أسوان
ابوسمبل

140.00

420

4998

2

قرية نوبية ومعارض

88.29

98

2649

مدينة مالهي

112.01

30

1120

قرية سياحية

111.60

180

279

منتجع صحي

38.38

62

77

قرية اولمبية

330.38

89

826

قرية لتربية الجمال

76.01

40

228

مضمار لسباق الهجن

322.50

200

645

2
3
3
3
3
3
3

20518.81

1979,43

19440

القطاع

مشروعات استصالح زراعي

المشروعات اللوجستية والتجارية

مشروعات صناعية وحرفية

مشرزعات سياحية وتراثية

االجمالي العام
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المشروعات ذات األولوية
القطاع

مشروعات استصالح زراعي

المشروعات اللوجستية والتجارية

االستثمار(مليون جنية)

فرص العمل

األولوية

المشروع
الزراعات المحمية (الصوب الزراعية)

9.43

944

2 ،1

الزراعات الموسمية علي بحيرة السد

15

600

1

االستزراع السمكي علي بحيرة السد

20

170

1

قرية البضائع

303

873

2

المخازن والثالجات

130

1274

1

سوق جملة تجاري

62

642

2

موقف السيارات الدولي

55

340

2

3

150

2

132

1758

1

ميناء صيد نهري
مجمع صناعات حرفية صغيرة
مشروعات صناعية وحرفية
مجمع صناعي شمال طريق أسوان ابوسمبل

420

4998

2

قرية نوبية ومعارض

98

2649

1

مشرزعات سياحية وتراثية
قرية سياحية
االجمالي العام

180

279

3

1.247.43

13648

-
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 -1مشروع الزراعات المحمية (الصوب الزراعية)
الزراعات المحمية (الصوب
الزراعية)
 188.76فدان
امتداد

19

مشروع الزراعات المحمية (الصوب الزراعية)
الموقع
المساحة ومراحل التنفيذ
المدة المتوقعة
الفئة المستهدفة

شركاء التنفيذ

غرب قري كركر
188.76فدان
 3سنوات
 العاملين بالزراعة من داخل المحافظة
 القوة العاملة في مدينة كركر
 الحكومة المركزية
 المحافظة  -اإلقليم
 القطاع الخاص.

 9.438 مليون جنية
التكلفة المقدرة ومصدر التمويل  تمول من القطاع الخاص

الخلفية

األهداف
المخرجات الرئيسية للمشروع
األنشطة الرئيسية للمشروع
كيف سيتم تنفيذ المشروع

فرص العمل المتوقعة

 تعتبر إستراتيجية تدعيم الموقع االقتصادي لمدينة كركر من أهم استراتيجيات التنمية االقتصادية للمدينة ،ويمثل وقوع مدينة كركر على طريق أسوان توشكى على اتصال
مباشر بمناطق زراعية واعدة التي ُتنتج منتجات زراعية ُمخصصة للتصدير الوربا والعالم الخارجي من ناحية  ،كما ان المدينة تقع من الناحية االخري بجوار مطار اسوان،
والذي يمكن ان يتم استغالله في التصدير ،وهذا يمثل ل فرصة لتنمية المدينة من خالل استغالل مطار اسوان في نقل منتجات مشروع المناطق الزراعية وغيرها .وستعمل
القرية الجديدة علي انشاء مواقع مجهزة الستقبال السلع الزراعية و المنتجات األخرى من المناطق المحيطة والمتجهة إلي العالم ،وتجهيز تلك البضائع للتصدير .وستكون
القرية مجهزة بأحدث األجهزة واالتصاالت والطرق التي تساعد علي نقل البضائع والمنتجات الزراعية للعالم الخارجي.
 تدعيم األنشطة االقتصادية بمدينة كركر وزيادة اإلنتاج الزراعي و التوسع في زراعة الصوب الزراعية.
 خلق فرص عمل للتوطن في المدينة وخلق بؤرة تنموية لجذب الحركة االقتصادية للمدينة ورفع مستوي المعيشة للمواطنين.
اراضي زراعية إلنتاج الخضر والفاكهة ......
 اختيار موقع المشروع  ،وتجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية  ،ثم تقسيم المنطقة إلي عدة مناطق فرعية وتوزيعها علي المستثمرين  ،ثم تجهيز الصوب وتشغيلها
 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المشروع  ،وتقسيم المنطقة إلي عدة قطع  ،ثم توزيع قطع األراضي على المستثمرين
 يقوم القطاع الخاص بتجهيز الصوب وتشغيلها.
 فرص العمل المباشرة566 :فرصة عمل
 فرص العمل الغير مباشرة 378 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 944 :فرصة عمل
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 -2مشروع االستصالح الزراعي بوادي األمل

موقع المشروع
مدينة كركر
وادي األمل

21

مشروع االستصالح الزراعي بوادي األمل
الموقع
المساحة ومراحل التنفيذ
المدة المتوقعة
الفئة المستهدفة

شركاء التنفيذ

وادي األمل
 18الف فدان
 3سنوات
 العاملين بالزراعة من داخل المحافظة ومن خارجها
 القوة العاملة في مدينة كركر
 الحكومة المركزية
 المحافظة  -اإلقليم
 القطاع الخاص.

140 مليون جنية
التكلفة المقدرة ومصدر التمويل  تمول من القطاع الخاص

الخلفية

األهداف
المخرجات الرئيسية للمشروع
األنشطة الرئيسية للمشروع
كيف سيتم تنفيذ المشروع
فرص العمل المتوقعة

 تعتبر إستراتيجية تدعيم الموقع االقتصادي لمدينة كركر من أهم استراتيجيات التنمية االقتصادية للمدينة ،ويمثل وقوع مدينة كركر على طريق أسوان توشكى على اتصال
مباشر بمناطق زراعية واعدة التي ُتنتج منتجات زراعية ُمخصصة للتصدير الوربا والعالم الخارجي من ناحية  ،كما ان المدينة تقع من الناحية االخري بجوار مطار اسوان،
والذي يمكن ان يتم استغالله في التصدير ،وهذا يمثل ل فرصة لتنمية المدينة من خالل استغالل مطار اسوان في نقل منتجات مشروع المناطق الزراعية وغيرها .وستعمل
القرية الجديدة علي انشاء مواقع مجهزة الستقبال السلع الزراعية و المنتجات األخرى من المناطق المحيطة والمتجهة إلي العالم ،وتجهيز تلك البضائع للتصدير .وستكون
القرية مجهزة بأحدث األجهزة واالتصاالت والطرق التي تساعد علي نقل البضائع والمنتجات الزراعية للعالم الخارجي.

 زراعة محاصيل تصلح للتصدير من حيث النوع والمواصفات (الزراعة العضوية – زراعة النباتات الطبية والعطرية – انشاء المشاتل)
 اقامة مجمتع تنموي زراعي صناعي متكامل.
 تدعيم األنشطة االقتصادية بمدينة كركر واإلقليم ككل وزيادة اإلنتاج الزراعي.
ي
 خلق فرص عمل للتوطن في المدينة والمناطق المجاورة وخلق بؤرة تنموية لجذب الحركة االقتصادية للمدينة ورفع مستو المعيشة للمواطنين.
اراضي زراعية إلنتاج الخضر والفاكهة وغيرها من المنتجات األخري ......
 اختيار موقع المشروع  ،وتجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية  ،ثم تقسيم المنطقة إلي عدة مناطق فرعية وتوزيعها علي المستثمرين  ،ثم تجهيز الصوب وتشغيلها
 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المشروع  ،وتقسيم المنطقة إلي عدة قطع  ،ثم توزيع قطع األراضي على المستثمرين
 يقوم القطاع الخاص بتجهيز الصوب وتشغيلها.
 فرص العمل المباشرة1098 :فرصة عمل
 فرص العمل الغير مباشرة 769 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 1867 :فرصة عمل
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 -3مشروع الزراعات الموسمية علي بحيرة السد

مدينة كركر

موقع المشروع
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مشروع الزراعات الموسمية علي بحيرة السد
الموقع
المساحة ومراحل التنفيذ
المدة المتوقعة
الفئة المستهدفة

شركاء التنفيذ

شمال بحيرة السد
 300فدان
 3سنوات
 العاملين بالزراعة من داخل المحافظة ومن خارجها
 القوة العاملة في مدينة كركر
 الحكومة المركزية
 المحافظة  -اإلقليم
 القطاع الخاص.

 15 مليون جنية
التكلفة المقدرة ومصدر التمويل  تمويل من القطاع الخاص

الخلفية

األهداف
المخرجات الرئيسية للمشروع
األنشطة الرئيسية للمشروع
كيف سيتم تنفيذ المشروع

فرص العمل المتوقعة

 تقع المدينة علي اكبر مخزون مائي في مصر ،والمساحة الكلية للبحيرة ( )5200كيلو متر أى ما يساوى حوالى (مليون وربع فدان) عند منسوب  180متر  .وتعتبر
ثاني اكبر البحيرات الصناعية في العالم من ناحية المساحة.
 تعتبر إستراتيجية تدعيم الموقع االقتصادي لمدينة كركر من أهم استراتيجيات التنمية االقتصادية للمدينة ،ويمثل وقوع مدينة كركر على طريق أسوان توشكى على اتصال
مباشر بمناطق زراعية واعدة التي ُتنتج منتجات زراعية ُمخصصة للتصدير الوربا والعالم الخارجي من ناحية  ،كما ان المدينة تقع من الناحية االخري بجوار مطار اسوان،
والذي يمكن ان يتم استغالله في التصدير ،وهذا يمثل ل فرصة لتنمية المدينة من خالل استغالل مطار اسوان في نقل منتجات مشروع المناطق الزراعية وغيرها .وستعمل
القرية الجديدة علي انشاء مواقع مجهزة الستقبال السلع الزراعية و المنتجات األخرى من المناطق المراد زراعتها علي بحيرة السد إلي العالم ،وتجهيز تلك البضائع
للتصدير.
 تدعيم األنشطة االقتصادية حول بحيرة السد وزيادة االنتاج الزراعي حول بحيرة السد
ي
 خلق فرص عمل للتوطن في المدينة والمناطق المجاورة وخلق بؤرة تنموية لجذب الحركة االقتصادية للمدينة ورفع مستو المعيشة للمواطنين.
اراضي زراعية للزراعات المواسيمية إلنتاج الخضر والفاكهة وغيرها من المنتجات األخري ......
 اختيار موقع المشروع  ،وتجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية  ،ثم تقسيم المنطقة إلي عدة مناطق فرعية وتوزيعها علي المستثمرين  ،ثم تجهيز الصوب وتشغيلها
 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المشروع  ،وتقسيم المنطقة إلي عدة قطع  ،ثم توزيع قطع األراضي على المستثمرين
 يقوم القطاع الخاص بتجهيز الصوب وتشغيلها.
 فرص العمل المباشرة 330 :فرصة عمل
 فرص العمل الغير مباشرة270 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 600 :فرصة عمل
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 -4مشروع اإلستزراع السمكي على بحيرة السد

مدينة كركر

موقع المشروع

25

مشروع اإلستزراع السمكي على بحيرة السد
الموقع
المساحة ومراحل التنفيذ
المدة المتوقعة
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ

 500فدان ( تحدد المساحة بالطبيعة لألخوار المنحصر عنها مياه بحيرة السد )
 3سنوات
 الصيادين سواء من داخل المحافظة أو من خارجها
 القوة العاملة في مدينة كركر

بحيرة السد

 الحكومة المركزية
 المحافظة  -اإلقليم
 القطاع الخاص.

 20 مليون جنية
التكلفة المقدرة ومصدر التمويل
 تمول من القطاع الخاص

الخلفية

 تقع المدينة علي اكبر مخزون مائي في مصر ،والمساحة الكلية للبحيرة ( )5200كيلو متر أى ما يساوى حوالى (مليون وربع فدان) عند منسوب  180متر  .وتعتبر
ثاني اكبر البحيرات الصناعية في العالم من ناحية المساحة.
 تعتبر بحيرة ناصر من أهم مصادر الثروة السمكية حيث تبلغ نسبته من  %35 : 25من جملة األسماك المنتجة فى جمهورية مصر العربية  ،وتمتاز بمقومات كبيرة أهمها
ضخامة مسطحها المائى والذى يصل عند منسوب (180م) إلى مساحة حوالى ( )1.35مليون فدان وتصل أطوال الشواطئ إلى حوالى ( 700كيلو متر ) عند نفس
المنسوب وباإلشارة إلى خاصية التذبذب المستمر فى مناسيب البحيرة خالل العام الواحد ثم عام إلى األخر وما ينتج عنها من إنحسار المياه عن مساحات شاسعة من
شواطئ البحيرة والتى تمثل أماكن وضع األسماك للبيض مما يستلزم العالج عن طريق اإلمداد الدائم لمناطق الصيد بزريعة األسماك من خالل المفرخات السمكية .هذا فضالا
عن خلو أسماك البحيرة من مظاهر التلوث  ،وتتميز البحيرة بمالئمة ظروفها البيئية لتربية العديد من أصناف األسماك .باإلضافة إلي مناطق الصيد بالمياه الشاطئية
ومناطق الصيد بالمياه العميقة في البحيرة.
 تتميز بحيرة ناصر بظاهرة وجود الخيران التى تنتشر على ضفتى البحيرة ويبلغ عددها حوالى ( )85خور وتعتبر الخيران هى المكان المناسب للمرابى (تربية األسماك) على
طول البحيرة .ويمكن استغالل منطقة األخوار واستغاللها كمزارع لتربية االسماك ،وخاصة تلك القريبة من مدينة كركر

األهداف

 تدعيم األنشطة االقتصادية حول بحيرة السد وزيادة إنتاج الثروة السمكية من بحيرة ناصر.
 خلق فرص عمل للتوطن في المدينة وخلق بؤرة تنموية لجذب الحركة االقتصادية للمدينة ورفع مستوي المعيشة للمواطنين.

المخرجات الرئيسية للمشروع
األنشطة الرئيسية للمشروع
كيف سيتم تنفيذ المشروع
فرص العمل المتوقعة

اراضي زراعية لالنتاج السمكي
 اختيار موقع المشروع  ،وتجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية  ،ثم تقسيم المنطقة إلي عدة مناطق فرعية وتوزيعها علي المستثمرين  ،ثم تجهيز المزارع وتشغيلها
 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المشروع  ،وتقسيم المنطقة إلي عدة مناطق فرعية  ،ثم توزيع قطع األراضي على المستثمرين
 يقوم القطاع الخاص بتجهيز المزارع وتشغيلها.
 فرص العمل المباشرة 102 :فرصة عمل
 فرص العمل الغير مباشرة 68 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 170 :فرصة عمل
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مشروع قرية بضائع لتصدير المنتجات النباتية وغيرها في المنطقة المحصورة بين المطار ومدينة كركر
الموقع

المساحة ومراحل التنفيذ
المدة المتوقعة
الفئة المستهدفة

شركاء التنفيذ

التكلفة المقدرة ومصدر
التمويل

الخلفية

وادي كركر-مركز اسوان
 109.17فدان
 3سنوات
 المستثمرين سواء من داخل المحافظة أو من خارجها المهتمين بالشحن والنقل الجوي
 القوة العاملة في مدينة كركر
 الحكومة المركزية

 المحافظة  -اإلقليم
 القطاع الخاص.

 303 مليون جنية

 تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية  52مليون جنية
 تمول اإلنشاءات والتجهيزات من القطاع الخاص بقمية بقمية  308مليون جنية
تعتبر إستراتيجية تدعيم الموقع االقتصادي لمدينة كركر من أهم استراتيجيات التنمية االقتصادية للمدينة ،ويمثل وقوع مدينة كركر على طريق أسوان توشكى على
اتصال مباشر بمناطق زراعية واعدة التي ُتنتج منتجات زراعية ُمخصصة للتصدير الوربا والعالم الخارجي من ناحية  ،كما ان المدينة تقع من الناحية االخري بجوار
مطار اسوان ،والذي يمكن ان يتم استغالله في التصدير ،وهذا يمثل ل فرصة لتنمية المدينة من خالل استغالل مطار اسوان في نقل منتجات مشروع المناطق
الزراعية وغيرها .وستعمل القرية الجدية علي انشاء مواقع مجهزة الستقبال السلع الزراعية و المنتجات األخرى من المناطق المحيطة والمتجهة إلي العالم ،وتجهيز

تلك البضائع للتصدير .وستكون القرية مجهزة بأحدث األجهزة واالتصاالت والطرق التي تساعد علي نقل البضائع والمنتجات الزراعية للعالم الخارجي.
المخرجات الرئيسية للمشروع مجموعة من شركات الشحن والنقل الجوي

اختيار موقع المشروع وتجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية ،ثم تقسيم المنطقة إلي عدة مناطق فرعية  ،وتوزيع قطع األراضي علي المستثمرين وبناء

األنشطة الرئيسية للمشروع
الثالجات والمخازن.
كيف سيتم تنفيذ المشروع

 تقوم الحكومة/المحافظة بمد المنطقة بالمرافق األساسية.ثم تقسيمها إلي عدة مناطق فرعية
 يقوم القطاع الخاص ببناء الهناجر والمخازن  ،وبشراء المعدات الرأسمالية .....الخ.
 فرص العمل المباشرة 524 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 349 :فرصة عملة
 اجمالي فرص العمل 873 :فرصة عمل
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مشروع إقامة منظقة مخازن وثالجات
الموقع

المساحة ومراحل التنفيذ
المدة المتوقعة

 64.20فدان

مدينة كركر-مركز اسوان

 5سنوات

 المستثمرين سواء من داخل المحافظة أو من خارجها
 سكان المدينة
الفئة المستهدفة
 الزائرين
 الحكومة المركزية
 المحافظة – اإلقليم
شركاء التنفيذ
 القطاع الخاص
130 مليون جنية
التكلفة المقدرة ومصدر التمويل  تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية  18مليون جنية
 تمول اإلنشاءات والتجهيزات من القطاع الخاص بقمية بقمية  72مليون جنية
تعد وظيفة التخزين من أقدم الوظائف التي مارسها اإلنسان منذ أقدم العصور ،فقد مارسها سيدنا يوسف عليه السالم عندما واله عزيز مصر خزائن األرض ،قال تعالى "قال
اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ عليم " وقد تنامت أهمية التخزين عبر العصور نتيجة الحاجة إلى تخزين المواد التي يتم إنتاجها سواء كانت زراعية أو صناعية لحين
القيام ببيعها أو توزيعها على المستفيدين منها .فالتخزين هو الوظيفة التي يتم من خاللها حفظ المواد والسلع منذ تصنيعها أو شرائها وحتى يتم صرفها أو طلبها من قبل
الجهات التي تحتاجها لسد احتياج أو غرض محدد.
 يمكن تحديد أنواع المستودعات من عدة جوانب من أهمها: مخازن حسب الملكية وتشمل مخازن مملوكة لنفس الشركة -مخازن مستأجرة سواء من الدولة أو القطاع الخاص وتدار من قبلهما.الخلفية
 مخازن أو مستودعات حسب الموقع وهي مخازن قريبة من السوق  -مخازن قريبة من المورد -مخازن في الشركة أو المؤسسةن
ن
ن
 مخاز حسب االستمرار في العمل ومنها مخاز دائمة تستخدم على مدار العام -مخاز مؤقتة تستخدم لسد احتياج معين في فصل أو ظروف معينة. مخازن حسب نوع المواد المخزنة وتشمل مخازن العدد وقطع الغيار  -مخازن الوقود -مخازن السلع الجاهزة (تامة الصنع)  -مخازن المخلفات الصناعية -مخازن المواد األولية -مخازن المواد المتفرقة أو اللوازم  -مخازن مواد التغليف والتعبئة.
 مخازن /مستودعات حسب وظائف أو أهداف الشركة المالكة وهي المستودعات المبردة  -مستودعات التخزين في درجات حرارة متحكم فيها  -المستودعات الجمركية مستودعات السجالت. والمخازن والثالجات التي سيتم انشاؤها سيتم بناؤها وادارتها بواسطة القطاع الخاص علي ان تقوم الحكومة بتوفير وامداد المنطقة بالبنية االساسية.المخرجات الرئيسية للمشروع مساحات تخزينية مناسبة لمعظم انواع التخزين وخاصة المستودعات والهناجر والثالجات .....الخ
اختيار موقع المشروع  ،وتجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية وبناء الوحدات التخزينية وخاصة المستودعات والهناجر والثالجات .....الخ  ،ثم ادارة وتشغيل الوحدات
األنشطة الرئيسية للمشروع التخزينية سواء بواسطة المالك او المستأجرين لتلك الوحدات (في حالة االيجار)
كيف سيتم تنفيذ المشروع
فرص العمل المتوقعة

 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المشروع ومد المنطقة بالمرافق األساسية.
 يقوم القطاع االخاص الوحدات التخزينية
 فرص العمل المباشرة 765 :فرصة عمل
 فرص العمل الغير مباشرة 510 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 1274 :فرصة عمل
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مشروع سوق جمله تجاري
الموقع

المساحة ومراحل التنفيذ
المدة المتوقعة

الفئة المستهدفة

شركاء التنفيذ
التكلفة المقدرة ومصدر التمويل

الخلفية

المخرجات الرئيسية للمشروع
األنشطة الرئيسية للمشروع
كيف سيتم تنفيذ المشروع
فرص العمل المتوقعة

اجمالي المساحة 63.72 :فدان

وادي كركر بمركز اسوان

 2سنة

 منتجي المنتجات الزراعية و الغالل و التوابل
 تجار الجملة
 تجار التجزئة
 المستهلكين
 الحكومة المركزية
 المحافظة  -اإلقليم

62 مليون جنية
 تمول من الحكومة المركزية او المحافظة

تتخصص األسواق الزراعية في تسويق السلع والمنتجات والحاصالت الزراعية وغالبا ما يتعامل فيها العاملين في القطاع الزراعي ومنها أسواق الجملة ونصف الجملة
للسلع الزراعية والقطاعي .وأسواق الجملة  wholesale marketsالزراعية ،تعتمد هذه األسواق على تلقي كميات كبيرة من السلع الواردة إليها من األسواق المحلية
(األسواق المحلية  local marketsهي التي تقع في مناطق اإلنتاج أو بالقرب منها .تعتمد على صغار المزارعين ).ومن المركزية (األسواق المركزية concentration
وتعد حلقة أوسطية بين األسواق المحلية والجملة والتصدير) ،وتجري في هذه األسواق جميع
 marketsوالتي
يتجمع فيها المنتجات الزراعية من األسواق المحليةُ ،
ّ
التسهيالت الالزمة الستالم السلع وتخزينها وتسهيل بيعها .وتوجد أسواق جملة خاصة بكل محصول زراعي أو مجموعة متشابهة من المحاصيل
ويعمل بالسوق الوسطاء التسويقيون ،وهم أفراد أو هيئات تعمل كوسيط بين المنتج و المستهلك أو المستعمل للسلعة ،وتختص في عمليتي البيع والشراء أو في إحداهما.
إلتمام نقل ملكية السلعة ،أو تمّلكها ثم إعادة بيعها .فقد يعملون إفراديا أو شركاء و قد ينتظمون في شركات ومنظمات تعاونية .ويصنف الوسطاء التسويقيون إلى ثالث
فئات ،هم (أ) التجار :ينقسم التجار إلى فئتين هما :تجار الجملة وتجار التجزئة .تسعى إلى شراء السلع وبيعها مقابل هامش ربحي معين( .ب) الوكالء  :يعمل الوكالء
مندوبين لعمالئهم ،من دون أن تنقل ملكية السلعة إليهم ،ويحصلون على عمولة تتناسب مع المهمات التسويقية التي يؤدونها ،أهمهم :السماسرة والوكالء بالعمولة ووكالء
الشراء( .ج) المضاربون :وهم الوسطاء الذين ينجزون بعض العمليات التجارية غير النظامية في السوق ،بهدف الحصول على الربح السريع ،نتيجة التقلبات األسعار في
السوق[.
سوق جملة عصري تركيز االنتاج الزراعي وتجميعه وتوزيعة

اختيار موقع المشروع  ،وتجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية  ،ثم بناء الوحدات التجارية واماكن البيع وتشغيل وادارة الوحات التجارية وااكن البيع
تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المشروع  ،وامداد المنطقة بالمرافق األساسية  ،ثم بناء الوحدات التجارية واماكن البيع

 فرص العمل المباشرة 385 :فرصة عمل
 فرص العمل الغير مباشرة 257 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 642 :فرصة عمل
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مشروع موقف سيارات دولي وامتداده
الموقع
المساحة

الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ
التكلفة المقدرة ومصدر

مدينة كركر -مركز اسوان
 27.48فدان شامالا االمتداد المستقبلي
 المسافرين
 القوة العاملة في مدينة كركر
 الحكومة المركزية
 المحافظة  -اإلقليم
 55مليون جنية مصري

التمويل
يعد قطاع النقل والمواصالت من البنية االرتكازية لالقتصاد ومؤث ار في الوقت نفسه بصورة مباشر أو غير مباشرة في الحياة االجتماعية لألفراد من خالل ما
يحققه من عملية اتصال وتغيير في السلوك االجتماعي والحضاري لهم .وتبرز أهمية النقل على مستوى االقتصاد القومي من خالل ربطه المباشر ما بين

الخلفية

القطاعات اإلنتاجية المختلفة ورفدها بالمواد األولية واألساسية في العملية اإلنتاجية وبذلك يعتبر عامل النقل أحد العوامل الرئيسة المرتبطة باإلنتاج إذ إن
إيصال المواد األولية إلى المصنع أو البضائع االستهالكية إلى المستهلك أو البذور واألسمدة إلى المزرعة ال يمكنها أن تتم بدون نظام نقل يحقق الكفاءة
المناسبة في سير العملية اإلنتاجية من خالل تحقيق السرعة واألمان واالقتصاد في حجم الخدمات المطلوبة إلدامته.

المخرجات الرئيسية

مركز  hubلتجميع المسافرين

للمشروع
كيف سيتم تنفيذ
المشروع

قامت المحافظة بتحديد موقع المشروع ومد المنطقة بالمرافق األساسية وبناء المظالت واماكن انتظار المسافرين  ،وكذلك بناء الكافتيريات والمحالت التجارية
واماكن االستراحة
 فرص العمل المباشرة 200 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 140 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 340 :فرصة عمل
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مشروع ميناء صيد نهري
الموقع
المساحة
الفئة المستهدفة
شركاء التنفيذ

التكلفة المقدرة ومصدر

شمال بحيرة السد
 10األف متربع
 المستثمرين سواء من داخل المحافظة أو من خارجها المهتمين بالشحن والنقل النهري
 القوة العاملة في مدينة كركر

 الحكومة المركزية
 المحافظة  -اإلقليم
 3مليون جنية مصري

التمويل
يعتبر النقل النهرى أرخص وسائل النقل واكثرها امانا وصداقة للبيئة .
الميناء عبارة عن منشئة ساحلية تتكون من مرفأ أو أكثر  ،تقام على بحيرة السد ،يتم فيها عمليات تفريغ و تحميل السفن بالبضائع أو الركاب وتحتوي الموانئ
الخلفية

المخرجات الرئيسية

على الرافعات واألرصفة والمخازن للسفن.

اقامة ميناء ميناء لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية بمدينة كركر

للمشروع
كيف سيتم تنفيذ

تحديد موقع المشروع من قبل المحافظة ومد المنطقة بالمرافق األساسية.

المشروع
 فرص العمل المباشرة 88 :فرصة عمل
فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 62 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 150 :فرصة عمل
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مشروع إنشاء مجمع صناعات صغيرة وحرفية
الموقع
المساحة ومراحل التنفيذ
المدة المتوقعة
الفئة المستهدفة

مدينة كركر مركز اسوان

 43.95فدان
 7سنوات
 الصناع

 الحرفيين

 القوة العاملة في مدينة كركر
 الحكومة المركزية

شركاء التنفيذ

 المحافظة  -اإلقليم
 القطاع الخاص.

 132 مليون جنية تمول كما يلي:
التكلفة المقدرة ومصدر التمويل  40 مليون جنية من الحكومة للبنية االساسية
 92 مليون جنية القطاع الخاص لتمويل االنشاءات والتجيهزات
ال يوجد في مدينة اسوان ومحيطها االقتصادي اال منطقة صناعية وحيدة وتقع في جنوب شرق أسوان على طريق العالقي -أسوان  ،وتبعد عن مدينة اسوان بحوالي  12كم

الخلفية

،على مساحة حوالي  ٢٢٠فدان .ومن ثم يمكن انشاء منطقة صناعية وحرفية في مدينة وادي كركر.
 كما سيكون هناك انتاج زارعي في المناطق المحيطة بالمدينة ،ومن ثم توجد حاجة لرفع القيمة المضافة لتلك المنتجات من خالل عمليات صناعة تحويلية ،وتوفر المنطقةالصناعية المقترحة اماكن مرفقة الاقامة مثل تلك الصناعات  ،هذا باالضافة الي ان المشكلة الرئيسية للتنمية االقتصادية في اسوزان تتمثل في عدم وجود أماكن مرفقة يمكن
إقامة مشروعات بها ،وبالتالي في حالة وجود أراضي فضاء يمكن إقامة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيكون ذلك احد أهم ركائز التنمية
االقتصادية للمدينة من خالل جذب االستثمارات لتوكن بها.

المخرجات الرئيسية للمشروع
األنشطة الرئيسية للمشروع
كيف سيتم تنفيذ المشروع

اراضي صناعية مرفقة جاهرة لإلستثمار الصناعي والحرفي
تجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية  ،وتقسيمها إلي عدة مناطق فرعية ،ثم توزيع قطع األراضي علي المستثمرين والصناع والحرفيين  ،بناء المصانع والمنشآت

المطلوبة .وشراء المعدات الرأسمالية .....الخ.

 تقوم المحافظة بتحديد موقع المنطقة الصناعية ،وإمدادها بالمرافق األساسية ،ثم تقسيم المنطقة إلي أراضي للصناعات الصغيرة بمساحات مختلفة .
 يقوم القطاع الخاص ببناء المصانع والمنشآت المطلوبة وشراء المعدات الرأسمالية .....الخ.
 فرص العمل المباشرة 1055 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 703 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 1758 :فرصة عمل
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مجمع صناعي شمال طريق أسوان ابوسمبل
مدينة كركر مركز اسوان

الموقع

المساحة ومراحل التنفيذ

 140فدان

المدة المتوقعة

 7سنوات
 الصناع

الفئة المستهدفة

 الحرفيين

 القوة العاملة في مدينة كركر
 الحكومة المركزية

شركاء التنفيذ

 المحافظة  -اإلقليم
 القطاع الخاص.

 420 مليون جنية تمول كما يلي:
التكلفة المقدرة ومصدر التمويل  126 مليون جنية من الحكومة للبنية االساسية
 294 مليون جنية القطاع الخاص لتمويل االنشاءات والتجيهزات
-

الخلفية

-

المخرجات الرئيسية للمشروع
األنشطة الرئيسية للمشروع
كيف سيتم تنفيذ المشروع

اقامة منطقة صناعية وحرفية تضم كافة الصناعات والحرف التي تقوم علي اإلستفادة بالمحاصل التي سيتم زراعتها بمنطقة وادي األمل .

خلق مجتمع زراعي صناعي .

تشغيل اكبر عدد من اإليدي العامل .

تصنيع مانتاج احتياجات السوق اإلفريقي من المنتجات الصناعية القائمة علي المنتجات الزراعية.

اراضي صناعية مرفقة جاهرة لإلستثمار الصناعي والحرفي
تجهيز المنطقة وامدادها بالمرافق األساسية  ،وتقسيمها إلي عدة مناطق فرعية ،ثم توزيع قطع األراضي علي المستثمرين والصناع والحرفيين  ،بناء المصانع والمنشآت

المطلوبة .وشراء المعدات الرأسمالية .....الخ.

 تقوم المحافظة بتحديد موقع المنطقة الصناعية ،وإمدادها بالمرافق األساسية ،ثم تقسيم المنطقة إلي أراضي للصناعات الصغيرة بمساحات مختلفة .
 يقوم القطاع الخاص ببناء المصانع والمنشآت المطلوبة وشراء المعدات الرأسمالية .....الخ.
 فرص العمل المباشرة 2940 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 2058 :فرصة عمل
 اجمالي فرص العمل 4998 :فرصة عمل
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مشروع قرية نوبية ومعارض
مدينة كركر -اسوان

الموقع
المساحة

 88.29فدان

المدة المتوقعة باألشهر

 4-3سنوات
 المستثمرين في المدينة

المستفيدون

 السياح العابرين للمدينة
 العمالة في المدينة
 سكان المدينة

شركاء التنفيذ

 الحكومة/المحافظة
 القطاع الخاص
 98مليون جنية:

التكلفة المقدرة

 -تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية  30مليون جنية

 تمول اإلنشاءات والتجهيزات من القطاع الخاص بقمية بقمية  68مليون جنيةيعتبر التراث المصري من اهم العناصر التي يمكن يمكن علي تسويقها عالميا  ،وللحفاظ علي التراث النوبي يجب إلى تسجيل وتوثيق الحرف التقليدية والتراثية والصناعات

الخلفية

المحلية والمشروعات الصغيرة بالقرية المستهدفة ،بجانب العمل على وضع الحلول واآلليات لتطوير وتعميق روح االبتكار والتصميمات على أسس علمية سلمية ،وتبني
خطة استراتيجية لتنمية وتطوير النشاط الحرفي والصناعات التقليدية لتحسين معامالتها عند التصدير.

المخرجات الرئيسية للمشروع

وحدات نوبية ريفية وتراثية تشغلها حرف نوبية ومطاعم وكافتريات ومحالت تجارية

األنشطة الرئيسية للمشروع

انشاء (وحدات سياحية بئية – با ازرات -محالت تجارية –خدمات-مقاهي وكافيتريات)

كيف سيتم تنفيذ المشروع

 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المنطقة ومدها بالمرافق األساسية  ،ثم تقسيم المنطقة إلي عدة مناطق فرعية
 يقوم القطاع الخاص ببناء وانشاء( وحدات سياحية بئية  -با ازرات -محالت تجارية  -خدمات  -مقاهي وكافيتريات )
 فرص العمل المباشرة 1589 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة1059 :فرصة عملة

 اجمالي فرص العمل 2649 :فرصة عمل
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مشروع مدينة مالهي
مدينة كركر -اسوان

الموقع
المساحة
المدة المتوقعة باألشهر

 112.01فدان
3سنوات
 المستثمرين في المدينة

المستفيدون

 السياح العابرين للمدينة
 العمالة في المدينة
 سكان المدينة

شركاء التنفيذ

 الحكومة/المحافظة
 القطاع الخاص
 30مليون جنية:

التكلفة المقدرة

 -تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية  9مليون جنية

 تمول اإلنشاءات والتجهيزات من القطاع الخاص بقمية بقمية  21مليون جنيةيهدف المشروع الي جذب الزوار الي مدينة كركر حيث تعتبر مدن المالهي من اكثر المشروعات الترفيهية التي توفر عوامل حذب للمواطنين والسياح باعداد كبيرة من خالل

الخلفية

تصميمات جذابة تجعلهم يستمتعوا بإحساس المغامرة بداخلها.

المخرجات الرئيسية للمشروع

مناطق العاب ومطاعم وكافتريات .

األنشطة الرئيسية للمشروع

انشاء (مناطق العاب  -مقاهي وكافيتريات)

كيف سيتم تنفيذ المشروع

 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المنطقة ومدها بالمرافق األساسية  ،ثم تقسيم المنطقة إلي عدة مناطق فرعية
يقوم القطاع الخاص ببناء وانشاء(مناطق العاب  -مقاهي وكافيتريات)
 فرص العمل المباشرة 672 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 448 :فرصة عملة

 اجمالي فرص العمل 1120 :فرصة عمل
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مشروع قرية سياحية
مدينة كركر -اسوان

الموقع
المساحة
المدة المتوقعة باألشهر

 111.60فدان
3سنوات
 المستثمرين في المدينة

المستفيدون

شركاء التنفيذ

 العمالة في المدينة
 سكان المدينة

 الحكومة/المحافظة
 180مليون جنية:

التكلفة المقدرة

 -تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية 22مليون جنية

 تمول اإلنشاءات والتجهيزات من جمعية من الحكومة بقمية  158مليون جنيةيهدف المشروع الي توفير خدمات المأكوالت والمشروبات -توفير وسائل الراحة والتنزهة للسياح والنزالء -توفير أماكن خدمات إقامة االحتفاالت والحفالت االجتماعية -

الخلفية

توفير الخدمات الترفيهية للسباحة والرياضة والفنون.

المخرجات الرئيسية للمشروع

خدمات المأكوالت والمشروبات –أماكن للتنزهة -خدمات إقامة االحتفاالت االجتماعية  -خدمات ترفيهية للسباحة والرياضة والفنون.

األنشطة الرئيسية للمشروع

انشاء (أماكن للتنزهة -خدمات إقامة االحتفاالت االجتماعية  -خدمات ترفيهية للسباحة والرياضة والفنون).

كيف سيتم تنفيذ المشروع

 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المنطقة ومدها بالمرافق األساسية
 يقوم القطاع الخاص ببناء وانشاء(النادي – ونزل للسياحة )
 فرص العمل المباشرة 167 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 112 :فرصة عملة

 اجمالي فرص العمل 279 :فرصة عمل
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منتجع صحي
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مشروع منتجع صحي
مدينة كركر -اسوان

الموقع
المساحة

 38.38فدان

المدة المتوقعة باألشهر

 4-3سنوات
 المستثمرين في المدينة

المستفيدون

 السياح العابرين للمدينة
 العمالة في المدينة
 سكان المدينة

شركاء التنفيذ

 الحكومة/المحافظة

 القطاع الخاص
 62مليون جنية:

التكلفة المقدرة

 تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية  18مليون جنية تمول اإلنشاءات والتجهيزات من القطاع الخاص بقمية بقمية  44مليون جنيةهو منتجع يرتاده السياح بغرض االستشفاء الطبيعي وهو معد الستقبال الناقهين والمرضى وطالبي االستشفاء وهو أيضا عالج للروح وتهدئة النفس من ضغوط الحياة
اليومية التي يتعرض لها اإلنسان من خالل العالج بأنواع عديدة من المساج التي تساعد على االسترخاء ,وهو مركز لتضميد الجراح وتغذية العقل والجسد والروح .وأسباب

الخلفية

الذهاب إلى المنتجعات الصحية استعادة لياقة الجسم ،وإدارة اإلجهاد ،وراحة البال ،والتدليل والسرور ،والصحة والعافية ،البقاء في صحة جيدة ،االسترخاء,إنقاص الوزن،

التخلص من السموم ،التمرين على المشي ،تناول الطعام بشكل جيد والشعور باإللهام.و المنتجعات توفر مجموعة متنوعة واسعة من التقنيات والخدمات التقليدية
والحديثة.
المخرجات الرئيسية للمشروع

وحدات نقاهة ومساج واسترخاء

األنشطة الرئيسية للمشروع

انشاء (وحدات للنقاهة– المساج االسترخاء -حمامات خاصة-مقاهي وكافيتريات)

كيف سيتم تنفيذ المشروع

 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المنطقة ومدها بالمرافق األساسية
 يقوم القطاع الخاص ببناء وانشاء (وحدات للنقاهة– المساج االسترخاء -حمامات خاصة-مقاهي وكافيتريات)
 فرص العمل المباشرة 46 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة31 :فرصة عملة
 اجمالي فرص العمل 77 :فرصة عمل
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مشروع قرية اولمبية
مدينة كركر -اسوان

الموقع
المساحة
المدة المتوقعة باألشهر

 330.38فدان
 4-3سنوات
 المستثمرين في المدينة

المستفيدون

 السياح العابرين للمدينة
 العمالة في المدينة
 سكان المدينة

شركاء التنفيذ

 الحكومة/المحافظة

 القطاع الخاص
 89مليون جنية:

التكلفة المقدرة

 تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية  30مليون جنية تمول اإلنشاءات والتجهيزات من القطاع الخاص بقمية بقمية  59مليون جنيةتقسم األلعاب الرياضية في العالم إلى قسمين رئيسين هما الرياضات األولمبية والرياضات غير األولمبية .فالرياضات األولمبية هي األكثر شيوعا وشعبية في العالم والتي

الخلفية

تعترف بها اللجنة األولمبية الدولية ويتضمنها برنامج الدورات األولمبية الحالي ،أو التي لم تدخل بعد الدورات األولمبية لكنها يمكن أن تدخل في أي وقت.

المخرجات الرئيسية للمشروع

حمامات سباحة – مالعب – اقامة فندقية -مناطق مفتوحة

األنشطة الرئيسية للمشروع

انشاء (حمامات سباحة – مالعب – اقامة فندقية -مناطق مفتوحة)

كيف سيتم تنفيذ المشروع

 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المنطقة ومدها بالمرافق األساسية
 يقوم القطاع الخاص ببناء وانشاء (حمامات سباحة – مالعب – اقامة فندقية -مناطق مفتوحة)
 فرص العمل المباشرة 496 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 330 :فرصة عملة
 اجمالي فرص العمل 826 :فرصة عمل
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مشروع قرية لتربية الجمال
مدينة كركر -اسوان

الموقع
المساحة

 76.01فدان

المدة المتوقعة باألشهر

 4-3سنوات
 المستثمرين في المدينة

المستفيدون

شركاء التنفيذ

 العمالة في المدينة
 سكان المدينة
 الحكومة/المحافظة

 القطاع الخاص
 210مليون جنية:

التكلفة المقدرة

 تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية  63مليون جنية تمول اإلنشاءات والتجهيزات من القطاع الخاص بقمية بقمية  147مليون جنيةالتزال تربية ورعي اإلبل سمة يمتهنها السكان األصليين منذ آالف السنين داخل الصحراء معتمدين على الكأل واألعشاب ،وتطورت إلى أن وصلت اليوم إلى مزارع للتسمين

الخلفية

والتربية تورد اإلبل إلى أسواق المناطق األخرى .فالجمل ،يتحلى بالصبر وبتحمل المشقة والجوع والعطش ،كما أنه يربى على الحشائش والنباتات البرية التي تنمو في
الصحراء ،كالعاقول واألتل والعبل وكلها نباتات تنمو في الصحراء وفى مخرات األمطار والسيول وبجوار المناطق المحلية التي تظهر بجوار الحقول نتيجة عمليات الصرف

الزراعي للمياه الزائدة مما يساعد علي نمو النباتات التي تتغذي عليها الجمال.
المخرجات الرئيسية للمشروع

هناجر – مخازن– اسكان عاملين

األنشطة الرئيسية للمشروع

انشاء (هناجر – مخازن– اسكان عاملين)

كيف سيتم تنفيذ المشروع

 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المنطقة ومدها بالمرافق األساسية
 يقوم القطاع الخاص ببناء وانشاء (هناجر – مخازن– اسكان عاملين)
 فرص العمل المباشرة 137 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 91 :فرصة عملة
 اجمالي فرص العمل 228 :فرصة عمل
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مشروع انشاء مضمار لسباق الهجن
مدينة كركر -اسوان

الموقع
المساحة
المدة المتوقعة باألشهر

 322.50فدان
 4-3سنوات
 المستثمرين في المدينة

المستفيدون

 السياح العابرين للمدينة
 العمالة في المدينة
 سكان المدينة

شركاء التنفيذ

 الحكومة/المحافظة

 القطاع الخاص
850مليون جنية:

التكلفة المقدرة

 تمول البنية االساسية من الحكومة المركزية /المحافظة بقمية 255مليون جنية تمول اإلنشاءات والتجهيزات من القطاع الخاص بقمية بقمية  595مليون جنيةسباق الهجن أو الهجانة ،رياضة عربية أصيلة .مشهورة في الشرق األوسط بين العرب وخاصة في منطقة الجزيرة العربية ،وكذلك في أفريقيا وأستراليا .والهجن نوع من
اإلبل ،تستخدم للرياضة والركوب.

الخلفية

تتسابق الهجن في هذه الرياضة بسرعة تصل إلى  64كم/س في مضامير مخصصة لهذا السباق .تشبه هذه الرياضة إلى حد كبير سباق الخيل ،إال أن االختالف بين

سباق الهجن وسباق الخيول هو الركبي االلي الي يوضع على الجمل أو الهجن بنما في الخيول يركبه فارس قد يخسر الكثير من وزنه مقابل الحفاظ على لياقته لكي
يتحملة الحصان في السباق بينما في سباقات الهجن يستخدم الرجل االلي الذي يصل وزنه  2أو  3كيلو جرامات فقط
المخرجات الرئيسية للمشروع

مضمار رئيسي للسباق -مدرجات – اماكن انتظار -هناجر للهجن

األنشطة الرئيسية للمشروع

انشاء (مضمار رئيسي للسباق -منصة – اماكن انتظار -هناجر للهجن)

كيف سيتم تنفيذ المشروع

 تقوم الحكومة/المحافظة بتحديد موقع المنطقة ومدها بالمرافق األساسية
 يقوم القطاع الخاص ببناء وانشاء (مضمار رئيسي للسباق -مدرجات – اماكن انتظار -هناجر للهجن)
 فرص العمل المباشرة 387 :فرصة عمل

فرص العمل المتوقعة

 فرص العمل الغير مباشرة 258 :فرصة عملة
 اجمالي فرص العمل 645 :فرصة عمل
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الموازنة االستثمارية للمشروعات المقترحة
المراحل الزمنية
القطاع

مشروعات استصالح زراعي

المشروع

المرحلة األولي
(العاجلة)

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

2018-2017

2022-2019

2025-2022

الحكومة

القطاع الخاص االجمالي
(مليون جنية)

(مليون
جنية)

الزراعات المحمية الحالية(الصوب)

-

6.4

6.4

امتداد الزراعات المحمية (الصوب)

-

3.03

3.03

االستصالح الزراعي بوادي االمل

-

140

140

الزراعات الموسمية علي بحيرة السد

-

15

15

االستزراع السمكي علي بحيرة السد

-

20

20

قرية البضائع

90

213

303

المخازن والثالجات

39

91

130

سوق جملة تجاري

62

-

62

موقف السيارات الدولي

55

-

55

ميناء صيد نهري

3

-

3

مركز صناعات حرفية صغيرة

40

92

132

مجمع صناعات حرفية شمال طريق اسوان
ابوسمبل

126

294

420

قرية نوبية ومعارض

30

68

98

مدينة مالهي

9

21

30

قرية سياحية

180

-

180

منتجع صحي

18

44

62

قرية اولمبية

30

59

89

قرية لتربية الجمال

10

30

40

مضمار لسباق الهجن

50

150

200

742

1246.43

1988.43

المشروعات اللوجستية والتجارية

مشروعات صناعية وحرفية

االستثمارات

مشرزعات سياحية وتراثية

االجمالي

61.4

1186.03

741
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فرص العمل المتوقعة من المشروعات – مدينة كركر
القطاع

مشروعات استصالح زراعي

المشروعات اللوجستية والتجارية

مشروعات صناعية وحرفية

مشرزعات سياحية وتراثية

المشروع

فرصة العمل المباشرة

فرصة العمل الغير
مباشرة

اجمالي فرص العمل

الزراعات المحمية (الصوب الزراعية)

566

378

944

االستصالح الزراعي بوادي االمل
الزراعات الموسمية علي بحيرة السد
االستزراع السمكي علي بحيرة السد
قرية البضائع
المخازن والثالجات
سوق جملة تجاري
موقف السيارات الدولي
ميناء صيد نهري

1120
330
102
524
765
385
204
90

747
270
68
349
510
257
136
60

1867
600
170
873
1274
642
340
150

مركز صناعات حرفية صغيرة

1055

703

1758

مجمع صناعات حرفية شمال طريق اسوان
ابوسمبل
قرية نوبية ومعارض
مدينة مالهي
قرية سياحية
منتجع صحي
قرية اولمبية
قرية لتربية الجمال
مضمار لسباق الهجن
االجمالي العام

2940
1589
672
167
46
496
137
387
11575

2058
1059
448
112
31
330
91
258
7865

4998
2649
1120
279
77
826
228
645
19440

متوقع أن تستوعب المدينة حوالي  %40من إجمالي العاملين باألنشطة بمنطقة كركر.
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