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نبذه مختصرة عن المشروع:
 )1التكليف:

 في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد دراسة مدى جدوى إنشاء ذات مباني صغيرة ومرافق ذاتية وعلى ضوء تكليف
السيد ا.د.م الوزير للهيئة بسرعة االنتهاء من هذه الدراسة.
 قد تم تشكيل لجنة فنية بقرار السيد رئيس الهيئة رقم ( )367بتاريخ  2017/10/22معنية بدراسة توصيات مشروعات اإلسكان
المستتتقبلية لد ارستتة مدى جدوى إنشتتاء مجتمعات عمرانية ذات مباني صتتغيرة ومرافق ذاتية وتط ب بنمام المستتتعمرات المستتتقبلية
المنتجة بالمهير الصحراوي خاصة بمحافمات الصعيد والمحافمات الحدودية.
 )2ثانيا :االهداف الرئيسية للمشروع:

 تحقيق االستفادة المثلى من االنشاءات والبنية االساسية التي تم تنفيذها في قرى المهير الصحراوي وتحويلها من قرية سكنية إلى
مركز تنموي متكامل
 االست ت ت تتتفادة من مميزات الموقي الجغرافي لقرى المهير الصت ت ت تتحراوي في تحقيق التنمية االقتصت ت ت تتادية للم ار ز بناء على االمكانيات
والموارد المتاحة بالموقي ومحي ه التنموي
 التط يب إلقامة قاعدة اقتصادية لتوفير فرص عمل الستيعاب الب الة في الم ار ز (مدينة وتجمعات ريفية)
 انشاء مجتمي مستدام للتوسي العمراني للمدن الثانوية القائمة يستوعب الزيادة السكانية للمركز الذي يطدمه
 انشاء مركز تنموي متكامل الستيعاب االنش ة االقتصادية والطدمية الالزمة لمت لبات واحتياجات سكان المركز
 تدعيم وتنويي النش ت تتات االقتص ت تتادي من خالا انشت ت ت ة ص ت تتناعية وحرفية وتجارية وخدمات لوجس ت تتتية مي اس ت تتتطدام ال اقة النميفة
والمتجددة
االرضت تتي (الست تتكنية  /الطدمية)
 البدء بالمشت تتروعات الملحة والعاجلة لمواجهة العجز في مت لبات واحتياجات ست تتكان المركز من ا
الصت تتناعية والحرفية  ).... /مي البدء بالمشت تتروعات االقتصت تتادية ذات االرتباوات االمامية والطلفية القوية لدفي عملية التنمية في
المن قة
 تقديم نموذج تنموي ناجح يسهل إدارته وت بيقه في جميي م ار ز المدن الثانوية القائمة في الوادي.

 )3المنهجية العامة للمشروع:
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أسس اختيار التجمع العمراني المقترح:
مقدمة:
انطالقا من التوجهات القومية نحو دفع التنمية ص ووو المناطق الجديدة ذات المقومات التنموية وخاص ووة صو و يد مصو و لما يملكه من
مقومات وإمكانيات تسووا د في تحقيق األهداف الوطنية في الحد من النمو والتكثيف بالوادي والدلتا وتشووجيع االسووتيطا س ووا للسووكا
جديدة مؤهلة ذات قدرات تنموية مكتفية ذاتياً ،ال تمثل بئاً لى

أو األنشو و و و و و ووطة في المناطق الجديدة من خالل إنشو و و و و و ووا نقاط جذ

ال م ا القائم وخدماته والبنية التحتية به ،تم التكليف بإ داد مخطط اسووت اتيجي لتنمية م تن تنمية إقليمي جديد بالجهود الذاتية والذي
تم اقت اح تنمية بم تن قوص بمحافظة قنا في إطار التوجهات التنموية التي أس و و و ووف ت نها الد ارس و و و ووات ا قليمية واالقتص و و و ووادية لتنمية
محافظات جنو الص يد.
تتمثل أهمية المدخل ا قليمي في تحديد الدور التنموي ال م اني واالقتصادي الذي يمكن أ يل به التجمع ال م اني الجديد في إطار
رؤية تنمية محافظة قنا ،بما ي كسه من توجهات است اتيجية تمثل إطا اًر لتوجيه التنمية به ويكو دا ماً لمتخذي الق ار بشأ المش و ات
التنموية االست اتيجية التي تد م الهوية التنموية للمحافظة وتؤث في القاتها التبادلية مع المحافظات واألقاليم المجاورة لى المستويين
القومي وا قليمي .لضما التكامل و دم الت ارض بين المش و ات المقت حة بالتجمع ال م اني الجديد ب ضها الب ض وبين المستويات
المختلفة للمنظومة التنموية.
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أوال :معايير التقييم العمراني واإلقليمي المقترحة:
 .1القاعدة السكانية :ي ب

دد السكا أكب تلما أخذت المحافظة قيمة أكب

نها ب دد السكا وتلما تا

في التقييم.
قوى
أكثر من  4مليون = 3

معيار القاعدة السكانية

 .2النمو السكاني :ي ب

متوسط
من  4 : 2مليون = 2

ضعيف
أقل من  2مليون =1

نها بم دالت النمو السكاني  2017/2006وتلما تا م دل النمو أكب تلما أخذت

المحافظة قيمة أكب في التقييم.
قوى
أكثر من 3 = %2.7

معيار النمو السكاني

متوسط
من 2 = %2.5%:2.7

 .3صافي الهجرة الداخلية :يغلب الط د السكاني لى محافظات الص يد ،وي ب

ضعيف
أقل من 1= %2.5

نها بصافي الهج ة الداخلية

من وإلى المحافظة وتلما تا صافي الهج ة أقل تلما أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار صافي الهجرة الداخلية

 .4تركز األنشطة االقتصادية :ي ب

قوى
أقل من  100ألف نسمة =
3

متوسط
من  150 : 100ألف
نسمة = 2

ضعيف
أكثر من  150ألف
نسمة =1

نه بم امل توطن ال املين باألنشطة االقتصادية ،وتلما ت ددت الوظائف

كلما أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار تركز األنشطة
االقتصادية

قوى

متوسط

ضعيف

متعدد الوظيفة = 3

ثنائي الوظيفة = 2

احادي الوظيفة =1

 .5إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم :ي ب

نه بالكثافات ال م انية لى المساحة المأهولة ،وتلما

انخفضت الكثافة تلما أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار االستيعاب العمراني
للعمران القائم

قوى
كثافة عمرانية أقل من
 1800ش/ف = 3

 .6إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد :ي ب

متوسط
كثافة عمرانية من 1800:2500
ش/ف = 2

نه ب دد السكا المستهدف للمد الجديدة القائمة

والمقت حة ،وتلما ارتفع دد السكا تلما أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.

4

ضعيف
كثافة عمرانية أكبر من
 2500ش/ف =1
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معيار االستيعاب العمراني
للعمران الجديد

قوى
أكبر من  300ألف نسمة
=3

 .7القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة :ي ب
األس التي تحصل لى مياه ش

متوسط
من  300:200ألف نسمة = 2

ضعيف
أقل من  200ألف نسمة
=1

نها بمؤش م تب لتوف الخدمات ال امة (نسب

مأمونه؛ نسب األس التي تحصل لى خدمات ص ف صحي؛ نسب

األس المتصلة بالشبكة ال امة للكه با ؛ نسب األس المتصلة بخدمة الغاز الطبي ي؛ متوسط تثافة الفصل
بالت ليم األزه ي ،متوسط تثافة الفصل بالت ليم قبل الجام ي؛ م دل تواف الخدمات الصحية؛ م دل تواف
الخدمات االجتما ية؛ م دل تواف الخدمات الثقافية؛ م دل تواف خدمات الشبا

وال ياضة؛ م دل تواف

خدمات االتصاالت؛ م دل تواف خدمات الب يد؛ م دل تواف الخدمات األمنية) وتلما توف ت الخدمات
ال امة أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار القدرة على النفاذ
والحصول على الخدمات
العامة

 .8القدرة على المنفذية واالتصالية :ي ب

قوى

متوسط

ضعيف

تنوع للخدمات العامة = 3

تنوع متوسط = 2

تنوع محدود =1

نها بمؤش م تب لتوف االتصالية (نسبة السكا المستخدمين

لشبكة ا نت نت ()%؛ دد محطات السكك الحديد (محطة)؛ تثافة الط ق ا جمالية (كم طولي100/كم)2؛
كثافة السكك الحديدية (كم طولي100/كم)2؛ تثافة الط ق الم صوفة (كم طولي100/كم)2؛ دد المنافذ
(الجوية والبح ية)) وتلما توف ت االتصالية والمنفذية أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار القدرة على المنفذية
واالتصالية

قوى
اتصالية والمنفذية مرتفعة
=3

5

متوسط
اتصالية والمنفذية
متوسطة = 2

ضعيف
اتصالية والمنفذية
مرتفعة محدودة =1
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 تطبيق المعايير العمرانية واإلقليمية المقترحة على محافظات الصعيد:
 التقييم العمراني واإلقليمي لمحافظة الفيوم:
قوى

متوسط ضعيف

م

معايير التقييم

1

القاعدة السكانية

2

2

النمو السكاني

3

3

صافي الهجرة الداخلية

2

4

تركز األنشطة االقتصادية

2

5

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم

3

6

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد

2

7

القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة

2

8

القدرة على المنفذية واالتصالية

1

إجمالي قيمة معايير التقييم لمحافظة الفيوم

قيمة معيار التقييم
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 التقييم العمراني واإلقليمي لمحافظة بنى سويف:
قوى

متوسط ضعيف

م

معايير التقييم

1

القاعدة السكانية

2

2

النمو السكاني

3

3

صافي الهجرة الداخلية

1

4

تركز األنشطة االقتصادية

1

5

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم

2

6

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد

3

7

القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة

2

8

القدرة على المنفذية واالتصالية

1

إجمالي قيمة معايير التقييم لمحافظة بني سويف

6

قيمة معيار التقييم

15
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 التقييم العمراني واإلقليمي لمحافظة المنيا:
قوى

متوسط ضعيف

م

معايير التقييم

1

القاعدة السكانية

3

2

النمو السكاني

2

3

صافي الهجرة الداخلية

2

4

تركز األنشطة االقتصادية

1

5

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم

2

6

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد

3

7

القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة

1

8

القدرة على المنفذية واالتصالية

2

إجمالي قيمة معايير التقييم لمحافظة المنيا

قيمة معيار التقييم
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 التقييم العمراني واإلقليمي لمحافظة أسيوط:
قوى

م

معايير التقييم

1

القاعدة السكانية

3

2

النمو السكاني

2

3

صافي الهجرة الداخلية

3

4

تركز األنشطة االقتصادية

2

5

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم

1

6

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد

2

7

القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة

1

8

القدرة على المنفذية واالتصالية

2

إجمالي قيمة معايير التقييم لمحافظة أسيوط

7

متوسط ضعيف

قيمة معيار التقييم

16
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 التقييم العمراني واإلقليمي لمحافظة سوهاج:
قوى

متوسط ضعيف

م

معايير التقييم

1

القاعدة السكانية

3

2

النمو السكاني

2

3

صافي الهجرة الداخلية

3

4

تركز األنشطة االقتصادية

2

5

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم

1

6

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد

2

7

القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة

2

8

القدرة على المنفذية واالتصالية

2

إجمالي قيمة معايير التقييم لمحافظة سوهاج

قيمة معيار التقييم

17

 التقييم العمراني واإلقليمي لمحافظة قنا:
قوى

م

معايير التقييم

1

القاعدة السكانية

2

2

النمو السكاني

2

3

صافي الهجرة الداخلية

2

4

تركز األنشطة االقتصادية

2

5

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم

1

6

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد

1

7

القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة

1

8

القدرة على المنفذية واالتصالية

1

إجمالي قيمة معايير التقييم لمحافظة قنا

8

متوسط ضعيف

قيمة معيار التقييم

12
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 التقييم العمراني واإلقليمي لمحافظة األقصر:
قوى

متوسط ضعيف

م

معايير التقييم

1

القاعدة السكانية

1

2

النمو السكاني

1

3

صافي الهجرة الداخلية

1

4

تركز األنشطة االقتصادية

2

5

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم

3

6

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد

1

7

القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة

3

8

القدرة على المنفذية واالتصالية

1

إجمالي قيمة معايير التقييم لمحافظة األقصر

قيمة معيار التقييم

13

 التقييم العمراني واإلقليمي لمحافظة أسوان:
قوى

م

معايير التقييم

1

القاعدة السكانية

1

2

النمو السكاني

1

3

صافي الهجرة الداخلية

1

4

تركز األنشطة االقتصادية

3

5

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران القائم

3

6

إمكانية االستيعاب العمراني للعمران الجديد

2

7

القدرة على النفاذ والحصول على الخدمات العامة

3

8

القدرة على المنفذية واالتصالية

3

إجمالي قيمة معايير التقييم لمحافظة أسوان

9

متوسط ضعيف

قيمة معيار التقييم

17
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 النتائج النهائية للمعايير العمرانية واإلقليمية والمحافظة المختارة:
في ضو م ايي التقييم ال م انية وا قليمية لمحافظات الص يد المستهدفة لتوطين التجمع ال م اني المقت ح؛
والموضحة في الجدول التالي؛ يتضح ما يلي:
 .1التقار الشديد في قيم الم ايي ال م انية وا قليمية التي تم تحديدها لتقييم محافظات الص يد للوصول
ألق بها مناسبة لتوطين التجمع المقت ح؛ والتي بلغت أقصاها  17درجة وأدناها  12درجة؛ األم الذي
ي كس التشابه الكبي في الخصائص ال م انية وا قليمية لهذه المحافظات؛ سوا فيما يت لق بالموارد أو
القضايا أو غي ها من ناص .
 .2حققت محافظات (الفيوم ،سوهاج ،أسوا ) أ لى قيمة في النتائج ا جمالية لمؤش التقييم ( 17درجة)؛ إال
أ محافظتي (المنيا وأسيوط) ال يف قهما نهم أكث من نقطة واحدة؛ وال يف قها ن محافظة (بني سويف)
أكث من نقطتين.
 .3تأتي محافظة قنا في المرتبة األخيرة طبقا للمعايير العمرانية واإلقليمية حيث حصلت على ( 12درجة)
بما يجعلها المحافظة المرجحة الختيار التجمع العمراني المستهدف كمركز نمو إقليمي يعمل على دعم
القدرات العمرانية واالقليمية بهذه المحافظة.
جدول التقييم العام للمعايير العمرانية واإلقليمية على مستوى محافظات الصعيد الختيار التجمع العمراني
المستهدف
م

معايير التقييم

الفيوم

بنى سويف

المنيا

أسيوط

سوهاج

قنا

األقصر

أسوان

1

القاعدة السكانية

2

2

3

3

3

2

1

1

2

النمو السكاني

3

3

2

2

2

2

1

1

3

صافي الهجرة الداخلية

2

1

2

3

3

2

1

1

4

تركز األنشطة االقتصادية

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

2

1

1

1

3

3

2

3

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

1

3

3

1

1

2

2

2

1

1

3

17

15

16

16

17

12

13

17

5
6
7
8

إمكانية االستيعاب العمراني
للعمران القائم
إمكانية االستيعاب العمراني
للعمران الجديد
القدرة على النفاذ والحصول على
الخدمات العامة
القدرة على المنفذية واالتصالية

ترتيب المحافظة وفقا للمعايير العمرانية
واإلقليمية

10
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ثانيا :معايير التقييم االقتصادي المقترحة:
تستهدف م ايي التقييم االقتصادي الختيار محافظة التجمع ال م اني المقت ح تحقيق هدفين رئيسيين؛ وهما لى النحو التالي:
تحديد الم ايي التي تكفل نجاح التجمع ال م اني الجديد في المحافظة المختارة من خالل الم ايي التي ت ب

ن

القا دة السكانية ال يضة؛ وتفا ة الموارد البش ية وتوف الموارد االقتصادية والبنية األساسية وتفا ة االستغالل
االقتصادي لهذه الموارد؛ وغي ها من المؤش ات والتي ي ب

نها في الم ايي  1ومن .8 :3

تحديد الم ايي التي تكفل الج أهم القضايا والمشكالت التي ت اني منها المحافظة المختارة والتي يستهدف التجمع
المقت ح التغلب ليها؛ من خالل الم ايي التي ت ب
يب

ن حجم البطالة ومؤش الفق ومستوى التنمية البش ية؛ والتي

نها في الم ايي  2و 9و.10

وفيما يلي تطبيق معايير التقييم االقتصادي الختيار محافظة التجمع العمراني المقترح على النحو التالي:
 -القاعدة السكانية :ي ب

نها ب دد السكا وتلما تا

معيار القاعدة السكانية

 -معدل البطالة :ي ب

دد السكا أكب تلما أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.

قوى
أكثر من  4مليون = 3

متوسط
من  4 : 2مليون = 2

ضعيف
أقل من  2مليون =1

نها بنسبة المت طلين ن ال مل جمالي قوة ال مل ( 15+سنة)؛ ويستهدف هذا المؤش إ طا أولوية

للمحافظات التي ت اني من مستويات م تف ة من البطالة؛ فكلما تا الم دل أكب تلما أخذت المحافظة قيمة أكب فى التقييم.
معيار معدل البطالة

 -كفاءة الموارد البشرية :ي ب

قوى
أكبر من %10

متوسط
من %10:%7

ضعيف
أقل من %7

نها بنسبة السكا ( 10+سنة) الذين يتمت و بمهارات الق ا ة والكتابة؛ وتلما تانت هذه

النسبة أكب تلما أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار كفاءة الموارد
البشرية
 -تنوع الموارد االقتصادية :ي ب

قوى
أكثر من %80

متوسط
من %70 : %80

ضعيف
أقل من %70

ن الموارد االقتصادية بكل من (المساحة المحصولية من األراضي الن ار ية؛ وتوف الموارد

الت دينية؛ و دد الغ ف السياحية)؛ وي كس المؤش توف هذه الموارد في محافظات الص يد؛ وتلما تنو ت هذه الموارد أخذت
المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار تنوع الموارد
االقتصادية

قوى
تنوع الموارد بنسب
اقتصادية
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متوسط
تنوع متوسط للموارد
بنسب اقتصادية

ضعيف
تنوع أقل للموارد
بنسب اقتصادية
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 تنوع الهيكل االقتصادي :يغلب النشاط الن ار ي لى الهيكل االقتصادي لمحافظات الص يد؛ وي كس المؤش وجود أكث مننشاط اقتصادي رئيسي ي تمد ليه اقتصاد المحافظة؛ فكلما تانت نسبة النشاط االقتصادي ال ئيسي ألقل أخذت المحافظة
قيمة أكب في التقييم.
معيار تنوع الهيكل
االقتصادي
 -توفر البنية األساسية االقتصادية :ي ب

قوى
نشاط رئيسى أقل من
%30

متوسط

ضعيف

من %50 : %30

أكبر من %50

ن توف البنية األساسية االقتصادية بكل من (المناطق الصنا ية ومساحتها؛ وتوف

المطارات؛ وتوف الموانئ)؛ وتلما توف ت وتنو ت البنية األساسية االقتصادية أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار توفر البنية
األساسية االقتصادية

 -التكوين الرأسمالي :ي ب

قوى
تنوع البنية األساسية
اقتصادية

متوسط
تنوع متوسط للبنية
األساسية اقتصادية

ضعيف
تنوع أقل للبنية
األساسية اقتصادية

نه بنسبة التكوين ال أسمالي بالمنشآت االقتصادية لى مستوى المحافظة إلى التكوين ال أسمالي

للمنشآت لى مستوى الجمهورية؛ وتلما تانت هذه النسبة أكب تلما أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار التكوين
الرأسمالي

 -الكفاءة االقتصادية للقطاع الخاص :ي ب

قوى
أكثر من %3

متوسط
من %3 : %1

ضعيف
أقل من %1

نه بنسبة القيمة المضافة جمالي ا نتاج في منشآت القطاع الخاص في

المحافظة؛ مقارنة بذات النسبة المتوسطة لى مستوى منشآت الجمهورية؛ وتلما تانت هذه النسبة أكب تلما أخذت المحافظة
قيمة أكب في التقييم.
معيار الكفاءة
االقتصادية للقطاع
الخاص
 -مؤشر الفقر :ي ب

قوى

متوسط

ضعيف

أكبر من المتوسط

فى حدود المتوسط

أقل من المتوسط

نه بنسبة السكا تحت خط الفق في المحافظة؛ مقارنة بذات النسبة لى مستوى الجمهورية؛ ويستهدف

هذا المؤش إ طا أولوية للمحافظات التي ت اني من مستويات م تف ة من الفق ؛ وتلما تانت هذه النسبة أكب تلما أخذت
المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار الدخل  /الفقر

قوى
أكبر من المتوسط

12

متوسط
فى حدود المتوسط

ضعيف
أقل من المتوسط
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 -مؤشر التنمية البشرية :ي ب

نه بقيمة مؤش التنمية البش ية للمحافظة؛ مقارنة بقيمته المتوسطة لى مستوى الجمهورية؛

ويستهدف هذا المؤش إ طا أولوية للمحافظات التي ت اني من مستويات منخفضة من التنمية البش ية؛ وتلما تانت قيمة
المؤش أقل تلما أخذت المحافظة قيمة أكب في التقييم.
معيار الدخل  /الفقر

قوى
أقل من المتوسط

متوسط
فى حدود المتوسط

ضعيف
أكبر من المتوسط

 تطبيق المعايير االقتصادية على محافظات الصعيد:
 التقييم االقتصادي لمحافظة الفيوم:
م ايي التقييم

م

قوى

متوسط

ض يف

قيمة م يار
التقييم

1

القا دة السكانية

2

2

م دل البطالة

2

3

كفا ة الموارد البش ية

1

4

تنوع الموارد االقتصادي

3

5

تنوع الهيكل االقتصادي

2

6

توف البنية األساسية االقتصادية

2

7

التكوين ال أسمالي

1

8

الكفا ة االقتصادية للقطاع الخاص

3

9

مؤش الدخل/الفق

3

10

مؤش التنمية البش ية

3

إجمالي قيمة م ايي التقييم لمحافظة الفيوم

22

 التقييم االقتصادي لمحافظة بنى سويف:
م ايي التقييم

م

قوى

متوسط

ض يف

قيمة م يار
التقييم

1

القا دة السكانية

2

2

م دل البطالة

2

3

كفا ة الموارد البش ية

1

4

تنوع الموارد االقتصادي

3

13
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5

تنوع الهيكل االقتصادي

1

6

توف البنية األساسية االقتصادية

2

7

التكوين ال أسمالي

1

8

الكفا ة االقتصادية للقطاع الخاص

2

9

مؤش الدخل/الفق

3

10

مؤش التنمية البش ية

2

إجمالي قيمة م ايي التقييم لمحافظة بنى سويف
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 التقييم االقتصادي لمحافظة المنيا:
م ايي التقييم

م

قوى

متوسط

ض يف

قيمة م يار
التقييم

1

القا دة السكانية

3

2

م دل البطالة

3

3

كفا ة الموارد البش ية

1

4

تنوع الموارد االقتصادي

3

5

تنوع الهيكل االقتصادي

1

6

توف البنية األساسية االقتصادية

2

7

التكوين ال أسمالي

2

8

الكفا ة االقتصادية للقطاع الخاص

3

9

مؤش الدخل/الفق

3

10

مؤش التنمية البش ية

2

إجمالي قيمة م ايي التقييم لمحافظة المنيا
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 التقييم االقتصادي لمحافظة أسيوط:
م ايي التقييم

م

قوى

متوسط

ض يف

قيمة م يار
التقييم

1

القا دة السكانية

3

2

م دل البطالة

3

3

كفا ة الموارد البش ية

1

14
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4

تنوع الموارد االقتصادي

3

5

تنوع الهيكل االقتصادي

2

6

توف البنية األساسية االقتصادية

2

7

التكوين ال أسمالي

2

8

الكفا ة االقتصادية للقطاع الخاص

2

9

مؤش الدخل/الفق

3

10

مؤش التنمية البش ية

2

إجمالي قيمة م ايي التقييم لمحافظة أسيوط
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 التقييم االقتصادي لمحافظة سوهاج:
م ايي التقييم

م

قوى

متوسط

ض يف

قيمة م يار
التقييم

1

القا دة السكانية

3

2

م دل البطالة

3

3

كفا ة الموارد البش ية

1

4

تنوع الموارد االقتصادي

3

5

تنوع الهيكل االقتصادي

2

6

توف البنية األساسية االقتصادية

2

7

التكوين ال أسمالي

1

8

الكفا ة االقتصادية للقطاع الخاص

3

9

مؤش الدخل/الفق

3

10

مؤش التنمية البش ية

2

إجمالي قيمة م ايي التقييم لمحافظة سوهاج
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 التقييم االقتصادي لمحافظة قنا:
م ايي التقييم

م

قوى

متوسط

ض يف

قيمة م يار
التقييم

1

القا دة السكانية

2

2

م دل البطالة

3

3

كفا ة الموارد البش ية

2

4

تنوع الموارد االقتصادي

3

15
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5

تنوع الهيكل االقتصادي

2

6

توف البنية األساسية االقتصادية

2

7

التكوين ال أسمالي

3

8

الكفا ة االقتصادية للقطاع الخاص

2

9

مؤش الدخل/الفق

3

10

مؤش التنمية البش ية

2

إجمالي قيمة م ايي التقييم لمحافظة قنا
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 التقييم االقتصادي لمحافظة األقصر:
م ايي التقييم

م

قوى

متوسط

ض يف

قيمة م يار
التقييم

1

القا دة السكانية

1

2

م دل البطالة

3

3

كفا ة الموارد البش ية

2

4

تنوع الموارد االقتصادي

2

5

تنوع الهيكل االقتصادي

3

6

توف البنية األساسية االقتصادية

2

7

التكوين ال أسمالي

1

8

الكفا ة االقتصادية للقطاع الخاص

3

9

مؤش الدخل/الفق

3

10

مؤش التنمية البش ية

1

إجمالي قيمة م ايي التقييم لمحافظة األقص
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 التقييم االقتصادي لمحافظة أسوان:
م ايي التقييم

م

قوى

متوسط

ض يف

قيمة م يار
التقييم

1

القا دة السكانية

1

2

م دل البطالة

3

3

كفا ة الموارد البش ية

3

16
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4

تنوع الموارد االقتصادي

3

5

تنوع الهيكل االقتصادي

3

6

توف البنية األساسية االقتصادية

2

7

التكوين ال أسمالي

1

8

الكفا ة االقتصادية للقطاع الخاص

3

9

مؤش الدخل/الفق

3

10

مؤش التنمية البش ية

1

إجمالي قيمة م ايي التقييم لمحافظة أسوا

23

 النتائج النهائية للمعايير االقتصادية والمحافظة المختارة:
في ضو م ايي التقييم االقتصاد لمحافظات الص يد المستهدفة لتوطين التجمع ال م اني المقت ح؛ والموضحة في
الجدول التالي؛ يتضح ما يلي:
 .1التقار الشديد في قيم الم ايي االقتصادية التي تم تحديدها لتقييم محافظات الص يد للوصول ألق بها مناسبة
لتوطين التجمع المقت ح؛ إذ تت اوح قيمها ما بين  19في محافظة بنى سويف و 24في محافظة قنا؛ األم الذي
ي كس التشابه الكبي في اقتصادات هذه المحافظات؛ سوا فيما يت لق بالموارد أو الهيكل االقتصادي أو غي ها
من ناص .
 .2أنه لى ال غم من أ محافظة قنا حققت أ لى قيمة في النتائج ا جمالية لمؤش التقييم ()24؛ إال أ محافظة
قنا ال يف قها ن م ظم المحافظات األخ ى أكث من نقطة واحدة (أسوا ؛ سوهاج؛ أسيوط؛ المنيا).
 .3وعلى ذلك ترى الدراسة االقتصادية؛ أن محافظة قنا تعتبر المحافظة األنسب إلقامة التجمع العمراني المقترح؛
وذلك من المنظور االقتصادي.
 .4كما ت ى الدراسة؛ أ يتم إضافة قيم المؤش ات االقتصادية بوز نسبى مقبول يتحدد في ضو مؤش ات القطا ات
األخ ى (ا قليمي؛ ال م اني؛  )...وأوزانها النسبية للوصول إلى المحافظة المستهدفة لتوطين التجمع ال م اني
المقت ح.

17
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جدول التقييم العام للمعايير االقتصادية على مستوى محافظات الصعيد الختيار التجمع العمراني المستهدف
بنى

م

معايير التقييم

الفيوم

1

القاعدة السكانية

2

3

2

معدل البطالة

2

3

3

3

كفاءة الموارد البشرية

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

3

1

1

1

2

3

2

3

2

3

3

3

9

مؤشر الدخل/الفقر

3

3

3

3

3

3

3

3

10

مؤشر التنمية البشرية

2

2

2

2

2

1

1

3

22

19

23

23

23

24

21

23

4

5

6
7
8

تنوع الموارد
االقتصادي
تنوع الهيكل
االقتصادي
توفر البنية األساسية
االقتصادية
التكوين الرأسمالي
الكفاءة االقتصادية
للقطاع الخاص

ترتيب المحافظة وفقا للمعايير
االقتصادية

سويف

المنيا

أسيوط

سوهاج

قنا

األقصر

أسوان

3

3

2

1

1

2

3

3

3

3

2

2

2

3

1

2

3

3

3

2

2

ثالثا :معايير المشروعات المنفذة وموقف األنشطة والخدمات واالتصالية:
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األراضي الزراعية

اإلقليم

المحافظة

شمال

الفيوم

المركز

قرى

الظهير

المساحة
بالفدان

المقوم

االقتصادي
المقترح

مباني الخدمات

الوحدات السكنية

سوق

دد قطع

األراضي

المخصصة

ما تم

تسليمة

المتبقي

دد

األبار

المنفذة

دد

الوحدات
المنفذة

ما تم

تسليمة

المتبقي

لم يتم

التخصيص

نسبة

ا شغال

مخبن

نقطة

ش طة

مكتب
ب يد

وسنت ال

وحدة

صحية

مدرسة
ت ليم

أساسي

مسجد

تجاري

وحدة

()8

اجتما ية

دد

محالت

شئو

مل ب

خماسي

موقف

المرافق

تم تنفيذ
الم افق

1160
الطالئع

فدا -
20

فدا

ز ار ي

محدود

االساسية
228

0

228

0

228

228

0

و

%20

الوحدات
ومباني

يوسف

الصديق

الص يد

وتوصيلها
لجميع

سكنى

إقليم

للق ية

تم تنفيذ
الم افق

202

ال يا

الجديدة

فدا -
22

فدا

االساسية
ز ار ي

محدود

50

0

50

0

50

50

0

و

%20

للق ية

وتوصيلها
لجميع

سكنى

الوحدات
ومباني

تم تنفيذ

إطسا

المحمودية

214

صنا ي

الجديدة

فدا

ح في

الم افق

لم يتم تخصيص األراضي

المخصصة للن ار ة الرتفاع
منسوبها ن الكتلة السكنية

االساسية
0

100

5

95

و دم تواف مصدر لمياه ال ي.

-

%0

للق ية

وتوصيلها
لجميع

الوحدات
ومباني

19

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

20

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

21

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

األراضي الزراعية

إقليم

المحافظة

المركز

قرى

الظهير

المساحة
بالفدان

الوحدات السكنية

مباني الخدمات

المقوم

االقتصادي
المقترح

موقف

المرافق
سوق

دد قطع

األراضي

المخصصة

ما تم

تسليمة

دد

دد

الوحدات

المتبقي

األبار

المنفذة

المنفذة

و

ما تم

تسليمة

المتبقي

لم يتم

نسبة

التخصيص

ا شغال

و

100

100

و

و

%40

و

54

54

و

و

%0

مخبن

نقطة

ش طة

مكتب
ب يد

وسنت ال

وحدة

صحية

مدرسة
ت ليم

أساسي

مسجد

تجاري

وحدة

()8

اجتما ية

دد

محالت

شئو

مل ب

خماسي

تم تنفيذ
الم افق

سمسطا

سمسطا

ببا

الش وق

467

ز ار ي

490

صنا ي

فدا

محدود

االساسية
100

و

للق ية

وتوصيلها
لجميع

الوحدات
ومباني

تم تنفيذ
الم افق

إقليم

شمال

الص يد

بني

فدا

ح في

دم وجود مصادر مياه وطبي ة
االرض حج ية

االساسية
للق ية

وتوصيلها
لجميع

سويف

الوحدات
ومباني

تم تنفيذ
الم افق

الفشن

الش ق

أهناسيا

إدراسيا

738

صنا ي

فدا

ح في

420

صنا ي

االساسية
دم وجود مصادر مياه

و

100

100

و

و

%0

و

50

50

و

و

%0

للق ية

وتوصيلها
لجميع

الوحدات
ومباني

فدا

ح في

دم وجود مصادر مياه وطبي ة
االرض حج ية

22

تم تنفيذ
الم افق
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االساسية
للق ية

وتوصيلها
لجميع

الوحدات
ومباني
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األراضي الزراعية

اإلقليم

المحاف
ظة

المرك
ز

قرى

الظه
ير

المس
احة

بالفدان

المقوم

االقتصاد
ي

المقترح

دد قطع

األراضي
المخص
صة

ما تم

تسلي
مة

المس
احة

دد

المتب
قي

الوحدات السكنية

األ

ار

المن
فذة

المقتر
ح

إضافته
ا

بالفدان

دد

الوحدا
ت

المنفذة

مباني الخدمات

المساح
ة

سوق

اإلجمال
ما تم

تسلي
مة

المتب
قي

لم يتم

التخصي
ص

نسبة

ا شغا
ل

ية

بعد

اإلض
افة

مخ
بن

نقطة
شط
ة

مكتب
ب يد

وسنت
ال

وحدة
صح
ية

مدر
سة

ت ليم
أس

اسي

تجار
مسج
د

ي

دد

()8

محال

وحدة

شئو

اجتماع
ية

مل ب
خما

موقف

المرافق

سي

ت

تم تنفيذ
الم افق

البهن

االساس

سا

ية

الجد
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بالفدان

المقوم
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تسلي
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المتبق
ي

دد

األبار

المنف
ذة

دد

الوحدات
المنفذة

ما تم

تسلي

المتبق
ي

مة

لم يتم

التخصي
ص

نسبة

ا شغا
ل

مخ
بن

نقطة
شط
ة

مكتب
ب يد

وسنت
ال

وحدة
صح
ية

مدرسة
ت ليم

أساس
ي

مسج
د

تجاري

وحدة

()8

اجتماع

دد

محال
ت

شئو
ية

مل ب

خماس

موقف

المرافق

ي

تم تنفيذ
الم افق

 600فدا
كوم

امبو

فارس

الجديدة

500

ز ار ي
+

ز ار ي

محدود

100سكنى

100

 5فدا /
القط ة

االساسية
0
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0
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و
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و
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وتوصيله
ا لجميع
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100سكنى
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تحت

االنشا
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100

و

و

%0

االساسية
للق ية

وتوصيله
ا لجميع

الوحدات
ومباني

نص

النوبة

جاري
تنفيذ

أبو

سمبل

 7فدا

سكنى

ال توجد قطع أراضة مخصصة للن ار ة وال
توجد أراضي يمكن تخصيصها

50

تحت

االنشا

الم افق

50

و

و

%0

االساسية
للق ية

وتوصيله
ا لجميع

الوحدات
ومباني
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جاري
تنفيذ

وادي

ال

الجديدة

 79فدا

سكنى

ال توجد أراضي مخصصة للن ار ة وتلها

100

بالجديدة

االنشا

مباني سكنيه حالل الق ية القديمة

الم افق

تحت

100

و

و

%0

االساسية
للق ية

وتوصيله
ا لجميع

الوحدات
ومباني
تم تنفيذ

ادفو

ال ماد
ي

الجديدة

600
500ز ار ى

100سكنى

الم افق

صنا ي
ح في

100

 5فدا /
القط ة

االساسية
0

100

0

100

و

100

و

%0

للق ية

وتوصيله
ا لجميع

الوحدات
ومباني

تم تنفيذ
650فدا
دراو

بنبا

الجديدة

500ز ار ى

150+سكن

ز ار ي

محدود

ى

100

 5فدا /
القط ة

الم افق

5+50
0

100

و

0

تحت

االساسية
50

50

االنشا

و

%20

للق ية
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أسوا

السالم

ال الق
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-

خدمي
فقط

مباني خدمات فقط
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 النتائج النهائية لمعايير المشروعات المنفذة وموقف األنشطة والخدمات واالتصالية:
بتقييم أنسب الق ى الم شحة داخل تل محافظة لتكو م تن تنموي لمدينة ثانوية قائمة تمجتمع م اني تم حلة
أولي:
 .1محافظة الفيوم :تم اختيار ق ية الطالئع تم تن تنموي لمدينة يوسف الصديق.

 .2محافظة بني سويف :تم اختيار ق ية سمسطا الجديدة تم تن تنموي لمدينة سمسطا.
 .3محافظة المنيا :تم اختيار ق ية البهنسا تم تن تنموي لمدينة بني منار.

 .4محافظة أسيوط :تم اختيار ق ية مي الجديدة تم تن تنموي لمدينة القوصية.

 .5محافظة سوهاج :تم اختيار ق ية بيت خالف الجديدة تم تن تنموية لمدينة ج جا.
 .6محافظة قنا :تم اختيار ق ية ال قب الجديدة تم تن تنموي لمدينة قوص.

 .7محافظة األقص  :تم اختيار ق ية نجع الب تة تم تن تنموي لمدينة الق نة.
 .8محافظة أسوا  :تم اختيار ق ية أب يم تم تن تنموي لمدينة نص النوبة.

رابعا :الموقف التنفيذي الحالي لقرى الظهير الصحراوي في محافظات صعيد مصر:
ا قليم

المحافظة

بني
سويف
شمال
الص يد

الفيوم

الم اكن

سمسطا

يوسف
الصديق

قى

الب د ن

الظهي

اصمة

الصح اوي
سمسطا
الجديدة

الم تن

 10تم

المساحة
بالفدا

467
 20فدا

المقوم
االقتصادي
المقت ح
ز ار ي
محدود

سكني +

ز ار ي

 1160فدا

محدود

الطالئع

 4تم

البهنسا

 20تم

2142

 13تم

325

األراضي الن ار ية
دد قطع

األراضي

المخصصة
100

228

ما تم
تسليمة
و

المتبقي

و

228

و

الوحدات السكنية
دد

دد

األبار
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المنفذة

المنفذة

و

100

و
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ما تم
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100

228
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و

و

لم يتم
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التخصيص
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و

%40

و

%20
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بني
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الوادي
الجديد
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مي
الجديدة
القص

 29تم

10

خالف

 23تم

500

بيت
سوهاج

ج جا

قنا

قوص

الجديدة
ال قب

الجديد

 238فدا
 15تم

سكني 200 +
فدا ز ار ي

جنو

ز ار ي وا د
ز ار ي
محدود

293

293

و
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100

و

100

أرب ة

محدود
ز ار ي

محدود

100

100

و

%0

100+100

سكني
ز ار ي

100

54

46

و

%10

ال يوجد

112

100

35

100

77

و
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و

جارى

انشائها
200

و

200

و

112

112

و

و

100

100

و

و

%65

%5
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الص يد
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الق نة
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الب تة

 10تم

سكني +

ز ار ي

 150فدا

محدود

50

و

و

و

50

50

و

و

%10

ز ار ي
أسوا

نص

النوبة

 100فدا
أب يم

 8تم

سكني 500 +
فدا ز ار ي

ز ار ي

محدود

100
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مباني الخدمات
اإلقليم

شمال
الصعيد

المحافظة

المراكز

قرى
الظهير
الصحراوي

بني
سويف

سمسطا

سمسطا
الجديدة

الفيوم

يوسف
الصديق

الطالئع

المنيا

بني
مزار

البهنسا

أسيوط

القوصية

مير الجديدة

مخبز

نقطة
شرطة

مكتب
بريد
وسنترال

وحدة
صحية

مدرسة
تعليم
أساسي

مسجد

سوق
تجاري
عدد
()8
محالت

وحدة
شئون
اجتماعية

تم تنفيذ المرافق االساسية
للقرية (مياه – كهرباء –
صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية
للقرية (مياه – كهرباء –
صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية
للقرية (مياه – كهرباء –
صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية
للقرية (مياه – كهرباء –
صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية

أسيوط
الوادي
الجديد

الداخلة

القصر

سوهاج

جرجا

بيت خالف
الجديدة

قنا

قوص

العقب
الجديد

تم تنفيذ المرافق االساسية
للقرية (مياه – كهرباء –
صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية
للقرية (مياه – كهرباء –
صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية
للقرية (مياه – كهرباء –
صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
جاري تنفيذ المرافق
االساسية للقرية (مياه –
كهرباء – صرف)
وتوصيلها لجميع الوحدات
ومباني القرية

جنوب
الصعيد
األقصر

القرنة

نجع البركة

أسوان

نصر
النوبة

أبريم

ملعب
خماسي

موقف المرافق

 النتائج النهائية لدراسة الموقف التنفيذي الحالي لقرى الظهير الصحراوي في محافظات صعيد مصر:
من دراسة الموقف التنفيذي الحالي لق ى الظهي الصح اوي في محافظات ص يد مص وتقييمها من حيث الب د
ن اصمة الم تن ومساحة الق ية و دد الوحدات السكنية المنفذة والمسلمة ونسبة ا شغال ومدى تواف مباني
الخدمات ومدى تنفيذ الموافق األساسية للق ية وتوصيلها لجميع الوحدات ومباني الق ية نجد في محافظة قنا التي
وقع ليها االختيار أ ق ية ال قب الجديدة هي الم شحة لتكو م تن تنمية لمدينة قوص (مدينة ثانوية قائمة)
كمجتمع م اني م فق ذاتياً ،حيث يتواف فيها المقومات اآلتية:
 .1تب د ن مدينة قوص  15تم (زمن ال حلة ربع سا ة).
 .2مساحتها قابلة للتنمية باستثمارات أقل نسبياً حيث تبلغ مساحتها  238فدا .
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 .3تم تنفيذ حوالي  100وحدة سكنية وتم تسليمهم ولكن نسبة ا شغال بها  %5فقط مما يحتاج إلى تنميتها
الستغالل االستثمارات التي ضخت فيها.

 .4يتوف بها جميع مباني الخدمات (مخبن  /نقطة ش طة  /مكتب ب يد وسنت ال  /وحدة صحية  /مدرسة ت ليم
أساسي  /مسجد  /سوق تجاري دد  8محالت) .مما يوجد نواة خدمية للم تن التنموي.

 .5تم تنفيذ الم افق األساسية للق ية (مياه  /ص ف صحي  /ته با  )..... /وتوصيلها لجميع الوحدات السكنية
ومباني خدمات الق ية مما يسهل ملية التنمية.
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دراسات المدخل اإلقليمي للتجمع العمراني المقترح:
مقدمة:
من

انطالقا من التوجهات القومية نحو دفع التنمية ص ووول المناال الدة ةا ات المقومات التنمووة صةاص ووة ص وومية مل ووم لما م

مقومات صإمكانيات تسووا ة فت تحقيل اداةاا الوانية فت الحة من النمو صالت فيب لالوادو صالةلتا صتيووديع اطاووتيطا ا ووا ل سووكا
أص ادنيو و و و و و ووطة فت المناال الدة ةا من ةالل إنيو و و و و و ووا نقاه ج ل جة ةا م ا ة ات قةفات تنمووة مكتتية اتياً ط تمف
المم ام القائم صةةمات صال نية التحتية ل

اً

تم التكليف بإعداد مخطط استتتتتتتتتتراتيجي لتنمية مركز تنمية إقليمي جديد بالجهود الذاتية

والذي تم اقتراح تنمية بمركز قوص بمحافظة قنا فت إااف التوجهات التنمووة التت أا و و ووتمت نها الة افا و و ووات ايق يمية صاطقتل و و وواد ة
لتنمية محافظات جنول اللمية.
تتمثل أهمية المدخل اإلقليمي في تحديد الدور التنموي العمراني واالقتصتتتتتتتتتادي الذي لمبه أن يلع ا التجمع العمراني الجديد في
إطار رؤية تنمية محافظة قنا ،لما مكسو و و من توجهات اا و ووتماتيدية تمف إاا اًف لتوجي التنمية ل صوكو دا ماً لمتخ و القماف ليو و و
الميو وومص ات التنمووة اطاو ووتماتيدية التت تة م الهووة التنمووة ل محافظة صت ثم فت القاتها الت ادلية مع المحافظات صادقاليم المداصفا
المس و و ووتووين القومت صايق يمت .لضتتتتتمان التكامل وعد التعارض بيه المشتتتتتروعاق المقترلة بالتجمع العمراني الجديد بعضتتتتتها
ال عض وبيه المستتتتتوياق المختللة للمنظومة التنموية صتت و الة افاو و ووة ايق يمية من محاصف أاو و ووااو و ووية ص لن فت إااف محافظة قنا
صممكز قوص لادةص كما ت:


المحور األول "المالقات الت ادلية صنطاقات الت ثيم" صوت و من ثالثة ناصم أاااية ات:
-

تحة ة ايااف المكانت لةفااات المةة ايق يمت.

-

تحة ة ادصول صالموافد :أدصاف صصظائب التدممات صت ثيماا



نطاق الميمصع.

مستوى النطاق ادشم .

المقومات صالتمص اطاتفمافوة اطقتلاد ة المتاحة

المحور الثاني "المؤوة التنمووة صالةصف المقتمح ل تدمع المممانت الدة ة من منظوف المةة ايق يمت" صوت و من نلمون:
-

المؤوة التنمووة المقتمحة ل تدمع المممانت الدة ة من منظوف المةة ايق يمت صممت زاتها.

-

اددصاف التنمووة المقتمحة ل تدمع (المممانية صاطقتلاد ة) فت إااف المؤوة ايق يمية.
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أوالً :دراسات المدخل اإلقليمي على المستوى القومي
واإلقليمي (المستوى األشمل):
 -1مراج عة أهم التوج هات االستتتتراييج ية المقتر حة لمنط قة
الدراسة:
 1-1المخطط االستراييجي القومي للتنمية العمرانية :2052
الفمصات الط يمية صالخامات الموافد التمة نية
 سووتهةا المخطا القومت إنيووا ممكز اقتلووادو صلوجسووتت جنول ملووم قائم
الموجودا فت المنطقة المحلوفا بين محافظة قنا غمباً صااح ال حم ادحمم شمقاً "منطقة المف ث ال ا ت".

 تحة ة الني وواه المئيس ووت يق يم جنول الل وومية (ا ووياحت – ز اف ت – ص وونا ت – تمة نت) صمل ووةف لتولية الطاقة الدة ةا صتح ية
مياه ال حم.



س و و و و ووتهةا المخطا القومت تواين حوالت  16م يو نس و و و و وومة لإق يم جنول الل و و و و وومية موز ة
التنمووة حت



ام  2052نليب محافظة قنا منها ل إل حوالت  4م يو نسمة.

ستهةا المخطا القومت تواين حوالت  5.6م يو فمصة م لإق يم جنول اللمية موز ة

التنمووة حت

محافظات المخت تة صنطاقاتها
محافظات المخت تة صنطاقاتها

ام  2052نلو وويب محافظة قنا منها ل و و إل حوالت  1.407م يو فمصو ووة م

صاليو ووك فقم ( )1وض و و

موقع محافظة قنا من المخطا اطاتماتيدت القومت ل تنمية المممانية .2052

شبل رقم ( )1موقف التجمع العمراني الجديد مه المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052
 لستهدف المخطط القومي إنشاء تجمعاق جديدة بمنطقة جنوب الصعيد تعمل على تحقيق عدة أهداف أهمها:

 oمواجهة الطلب المتزايد على األراضتتتتي الناتج عه الزيادة الستتتتبانية والحد مه النمو العشتتتتوائي على األراضتتتتي
الزراعية

 oتوفير مناطق مجاورة للعمران القائم كامتداد عمراني ط يعي
 oفتح آفاق جديدة للتنمية مه خالل المشروعاق االستثمارية التي توفر فرص العمل

 oإعادة اتزان النسق العمراني القومي والحد مه قضية عد االتزان بيه المعمور والالمعمور
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 oدفع عملية التنمية مه خالل التعامل مع هذه المدن كمراكز اقتصاد معرفي

 oهذه التجمعاق ستتتمثل مراكز رئيستتية إلنتاج الطاقة الشتتمستتية لمنطقة الصتتعيد وستتتمثل مبون رئيستتي لمنظومة
الطاقة لتل ية التياجاق مصر التنموية خالل األربعيه عاما القادمة

 لمثل التجمع العمراني المقترح بالجهود الذاتية بمركز قوص ألد هذه التجمعاق الجديدة المقترلة ضتتتتتتتتمه
المخطط القومي التي تعمل على خلق لزمة متكاملة مه الخطط والستتياستتاق واالشتتتراطاق العمرانية لتقود
التنمية لمحافظة قنا خالل العشتتتريه ستتتنة القادمة مع التأكد مه التنمية المستتتتدامة والحلاظ على ال يئة

الط يعية.

 2-1المثلث الذهبي للثورة المعدنية:
 قع المي و و و وومصع فت منطقة المف ث المحل و و و وووفا بين محافظتت ال حم ادحمم من الدهة الي و و و وومقية صمحافظة قنا من الدهة الغمبية
صبواجهة لحموة لطول  ٨٠كم صالمحلوفا بين حةصد مة نة اتاجا شماطً صحةصد مة نة القليم جنوباً صفت الغمل لطول  ١٥٥كم

حت حةصد محافظة قنا .صاليو ووك ( )2وض و و مخطا التنمية المكانية المقتمح لميو وومصع المف ث ال ا ت  -ااو ووتمماطت اط افضو ووت
ايق يمية المقتمحة.



هةا الميمصع إ ل إنيا

اصمة اقتلاد ة جة ةا لمنطقة اللمية تةفع حمكة التنمية لمخت ب مةنها ص لن لالمنطقة المحلوفا

بين محافظتت قنا من الدهة الغمبية صمحافظة ال حم اطحمم من الدهة اليمقية صمة نتت اتاجا شماط صالقليم جنوبا.



قوم الميو وومصع

ااو ووتغالل مناال ادنيو ووطة اطاو ووتخماجية ل خامات المحدموة صالتمة نية يقامة مناال ميو وومص ات صو وونا ية

ك مى صااتغالل الموافد الز اف ية لاللمية صتحة ة مناال تنمية اياحية.

 اطاتتادا من الممالة المتوفما لمة اللمية ل مم لالميمص ات التنمووة المزمع انيائها فت ت ن المنطقة من ةالل:
 oإنيا  7ناقية صنا ية مقتمح توانها لالمف ث التمة نت تمم

تواين 20صنا ة مخت تة.

 oإجمالت حدم اللنا ة المقتمح قةف بو  20250ام .
 oإجمالت ةد المناال اللو وونا ية  4مناال (ج
غمل مة نة ا و و و و ووتاجا

الديم شو وومق قتا  -اللو وونا ية الفانية جنول امول او ووتاجا قنا -

نتا المحوف صبةا ة محوف الل و و و و وومية ال حم اطحمم -غمل مة نة القل و و و و وويم

محوف

القليم قتا).

 oااتزفاع  81ألب فةا بوادو قنا حول محوف قنا اتاجا.
 oالمساحة المط ول ااتز اف ها لالن اتات الط ية صالمطموة تقةف بنحو  15000فةا صات

افا ن ثالثة مزافع اص حقول

افشاد ة مسط كال منها  5000فةا لتنظيم م يات الز اف ة صالموقع المقتمح او صادو قنا.
 oاطاتيمال اطقتلادو ال

فت مالة ز اف ة الن اتات الط ية صالمطموة قةف ل  4800فمصة م جة ةا صمضافة

 oاقامة مدمع ل لنا ات الط ية صالمالجية لمة نة قنا الدة ةا.

 لمثل التجمع العمراني المقترح بالجهود الذاتية بمركز قوص مركز تنمية إقليمي لخد األنشطة والمشروعاق
المقترلة في إطار منطقة المثلث الذه ي
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شبل رقم ( )2مخطط التنمية المبانية المقترح لمشروع المثلث الذه ي  -استعماالق االراضي اإلقليمية
المقترلة
 3-1مشروع الريف المصري الجديد (المليون ونصف مليون فدان):
غ إجمالت مسو وواحة الود ا صاد افضو ووت اللو ووحماصوة اللو ووالحة ل ز اف ة لمحافظة قنا نحو  424.4ألب فةا


تمكز حوالت 150

ألب فةا منها فت صادو قنا امول (قنا ا ووتاجا – قنا ا وووااو) صنحو  115.3ألب فةا فت امول ندع حمادو فمش وووه أبو
ايت صنحو  100ألب فةا بوادو ال قيطة.



هةا الميو وومصع إل إ ادا توزوع السو ووكا

الممموف الملو وومو صالخمصو من الي و وموا التنموو الضو وويل (دلتا صصادو نهم الني )

صة ل فمص تنمووة صاا و ووتفمافوة صووضو و و الي و ووك فقم ( )3مي و وومصع اا و ووتل و ووالح صتنمية الم يو صنل و ووب فةا – المخطا المام
اآلتت:

دفاضت اطاتلالح صويم الميمصع ضمن محافظة قنا

 oمنطقة استتتتصتتتالح مرب المراشتتتدة المعتمدة على الري الستتتطحي لإجمالت مس وواحة تلو و إل  25,5ألب فةا
مالة  1275ام

صمساحة تلنيع  51فةا

لمةد

صإجمالت ةد اكا  4080نسمة ص ةد  1قموة ز اف ية ص ةد 956

صحةا فوتية  319صحةا اكنية  27مافا اكنية.

 oمنطقة استتصتالح مرب المراشتدة المعتمدة على الري الجوفي لإجمالت مسوواحة تل و إل  18ألب فةا
 900ام

صمساحة تلنيع تل إل  36فةا

لمةد مالة

صإجمالت ةد اكن ل إل  2880نسمة ص ةد  1قموة ز اف ية

ص ةد  675صحةا فوتية ص ةد  225صحةا اكنية ص ةد  19مافا اكنية.

 لمثل التجمع العمراني المقترح بالجهود الذاتية بمركز قوص مركز تنمية إقليمي لخد األنشطة والمشروعاق
المقترلة في إطار هذه المناطق والتي تمثل توفر قاعدة اقتصادلة جيدة للسبان با.
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شبل رقم ( )3مخطط التنمية المبانية المقترح لمشروع المثلث الذه ي  -استعماالق االراضي اإلقليمية
المقترلة

 4-1شبكة الطرق القومية والمحاور التنموية:
 صو ووةف القماف الدمهوفو فقم  233لسو وونة 2016
لتنمية اد افض و و ووت حول محاصف الطمق التت تقمف

تخلو وويلو ووها للو ووال ص ازفا الةفاع صالواقمة لممل
 2كم

جان يها.

 اتدهت الةصلة لتنمية مدمو ة من محاصف التنمية
تمتة شو و وومق صغمل الني ص م مسو و وواحة ملو و ووم

صمن بين اوو ه المح وواصف التنمووووة محوف ل تنمي ووة
مم لمحافظة قنا صاما:
محور قنا  /سلاجا ( 160كم):
-

مت م محوف قنا اتاجا (لطول  160كم) صال و

تم إنياؤه بت تة ب غت  1.2م ياف جني أحة
المحاصف التنمووة لةفع النمو اطقتلادو فت إق يم
قنا صقة تم تقسيم المحوف إل  3قطا ات يقامة

شبل رقم ( )4مشروعاق ش بة الطرق القومية

ميمص ات ةةمية صتنمووة صااتفمافوة صصنا ية

جان ت الطمول (غمبت صشمقت صصاا) حيث تتخلص ا ه القطا ات فت الميمص ات التمة نية (كالمةام صغيمه)
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صالميمص ات الز اف ية صاينتاو الحيوانت صالةاجنت صصنا ات غ ائية لايضافة إل مناال لوجستية صتقام تدممات ممانية فت
القطا ات الفالثة شام ة ال نية اداااية صالميمص ات الخةمية.

-

سهم محوف د مصه التمافما فت نق ما تم نتاج من محاصي ز اف ية إل صاا اللمية صايمبا محوف غمل ملم ليمقها
صايتم نق المنتدات إل قنا صمنها إل محوف امول قنا ال حم ادحمم صصوًط لمينا اتاجا لتلة ماا ل خافو.

شبل رقم ( )5مشروع محور سلاجا  -قنا

 مه أهم محاور ش بة الطرق القومية المقترلة المؤثرة على التجمع العمراني الجديد محور قنا – سلاجا
 5-1السياسات واألهداف القومية ألعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي:
 األهداف االستراتيجية لقطاعاق مياه الشرب والصرف الصحي:
 -تقد م ةدمة متم زا ل مصاهن .

 حما ة صتنم ة اطاتثمافات لقها ات م اه الشفل صالصفا الصحت.-

تحق ق التصاز المالت صالصصصل إل اطاتقاللية المال ة.

 التنم ة البشف ة ص ٕا داد القادا صالكصادف المتةصصة. اطفتقا بماتصى اددا المؤاات. تنم ة ص ت المصاان بقضا ا الم اه. السياساق واألهداف القومية لقطاعاق مياه الشرب والصرف الصحي:
 التفك ووز

و نهوووض مشوومص ات م واه الشوومل صالصووما الص وحت صالت وت قافبووت

و اطنته وا صالت وت ب غووت نا وبة

تنت و اا  %80ف كثف.
 إاتكمال تنت المشفصع القصمت لصفا صحت القفى ل صصصل لنابة تغه ة مفتتمة
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 تتم ل بفنامﺞ مشافكة القهاع الةاص فت تمص ل صتنت مشفص ات م اه الشفل صالصفا الصحت.
 اياتتادا م ةبفه القهاع الةاص

ام ق المشافكة فت مشفص ات ففع كتا ا صإ اده الت ا ل ل محهات صالشبكات.

 اياو وتتادا مو و وون القاو واع الة و و واص ف و و وت إاو وتةدام التقن و و وات الحد ث و و وة صأااليب ايدافا صالت و و وت مك وون ايا و و وتتادا منه و و وا فو وت
أ م وال تاووو ف الشفكات المم صكة ل دصلة.
 تبن ا ااات الالمفكز ة لففع كتا ا مشفص ات الم اففق.
 تمظ م دصف مؤااات المجتمع المدنت فو و وت تهب و وول ا ااو و وات صةا و ووا صتمص و و و مش و وومص ات م و و واه الش و وومل صالص و ووما
الصوحت ص لون


ام ق:

تصف ف اد افضت الالزمة يقامة المشفص ات ص لك فت إهاف ةهة الدصلة.
بالةدمة ل مااامة فت التمص ل الجزئت له ه المشفص ات.



جمع التبف ات م الماتت د



مك لمؤااات المجتمع المدنت المااامة فت تشغ ل المشفص ات بمد نهصاا.
يها.



اياهام فت تص

المصاهن

ب ام ة ا ه المشفص ات كمشفص ات قصم ة جل المحافظة



اياهام فت تص

المصاهن

ب ام ة الم اه صتفش د ااتهالكها صصضع الةاا صالد افاات ل تص ة بصاائل اي والم

المامص ة صالمقفص ا صالمفئ ة صأقام المؤتمفات الةاصة بالتص ة.
 6-1الطاقة الجديدة والمتجددة:
 )1الوضع الراهه:

ب غ إنتوواو ملو و و و و و ووم من الطوواقووة الدووة ووةا صالمتدووةدا صفقووا ل دووةصل التووالت ل مووام  2017م حوالت  3490م.ص .تمف و  %12من انتوواو
الدمهوفوة من الطاقة ال همبية موز ة

ااقة مائية ( 2800م.ص ).ااقة فواح ( 550م.ص ).صأةي ام ااقة شو و و وومسو و و ووية ممك ة (140

م.ص) .صتتميز ت ن الطاقة لممام صفم فت الوقود قاب  2708ألب ان بتمصل مكافئ ينتاو الطاقة المائية ص 328ألب ان بتمصل
مكافئ ينتاو ااقة المواح ص 128ألب ان بتمصل مكافئ ينتاو الطاقة الي و و وومس و و ووة .صأام ما ميب الطاقة التق ية ة ات ان ماثات ثانت
أكس و ووية ال مبو مما ك ب الةصلة أمواط اائ ة لممالدة ا ه اطن ماثات التت تض و ووم لادحيا

امة ل ا فإ اا و ووتخةام ناص و ووم الطاقة

الدة ةا صالمتدةدا الس و و ووالقة إل الختب فت اطن ماثات الض و و ووافا من ثانت أكس و و ووية ال مبو لحوالت  7113ألب ان ل محطات المائية
ص 860ألب ان لمحطات المواح صأةي اًم  340ألب ان ل محطات اليمسية.
 )2موقف الطاقة الجديدة والمتجددة بإقليم جنوب الصعيد:

كما ا و و ل فإ اغ ب محطات الطاقة الدة ة صالمتدةدا توجة لايق يم السو ووالع
التولية.

75

النحو التالت فت ال نود التالية موز ا حسو ووب نو ية

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

جدول رقم ( )1توزيع الطاقة الكهربائية لسب نوع االستهالك (مليون ك و س  /سنة)

المصدر :وزارة الكهرباء والطاقة (التقرير السنوي )2012

أ-

المحطاق المائية:

تتميز ت ن المحطات ب مب المناصو و و و ووم الهامة صات اطاو و و و ووتةامة إ إمكانية التولية

مةاف اليوم صالسو و و و وونة دص إو فقة فت القةفات

المتاحة لها .ك لن فهت تمة من أنظب صأفةص المل و و و و ووادف لتولية الطاقة ال همبية .صفت اطق يم الس و و و و ووالع وجة ةد أفبمة من ا و و و و ووتة
محطات تولية

مس ووتوى الدمهوفوة ات (الس ووة المالت – ة از أاو ووا  – 1ة از ااو ووا  – 2قناام إا وونا) .لقةفات تولية كما فت

الدةصل التالت ( 84- 270 – 270 – 2300م.ص)

التوالت صو غ ممام الدودا لهم ما بين  82.6إل  %89.5اق صأقلو ووت

ممام .
جدول رقم ( )2توزيع الطاقة الكهربائية لسب نوع االستهالك (مليون ك و س  /سنة)

المصدر :وزارة الكهرباء والطاقة (التقرير السنوي )2012
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ب -محطاق الرياح:


محطة الغردقة:

ت غ قةفا المحطة 5م .ص صتضو و و و و و ووم ةد  42تمبينة لقةفات تتماصح ما بين  300 – 100ك.ص .ب غ أنتاو المحطة من الطاقة ال همبية
ام  2012حوالت  6.5جيدا صات او و ووا ة .صفمت ب لن حوالت  1500ان بتمصلت مكافئ صحةت من ان ماثات  4000ان من ثانت
أكسية ال مبو .


محطة الزعلرانة:

ت غ القةفات الممك ة ل محطة حوالت  545م.ص .صتضو و و و و و ووم  7000تمبين لقةفات مخت تة ( 850 – 660 – 600ك.ص) .صب غت كمية
ال همبا المنتدة لحوالت  1557م يو ك.ص.س .صقة ا و و واامت ت ن المحطة فت شو و ووهوف ال فصا لمام  212فت تق يص التافق لتختيب
اطحمال ل تتما ال فصا من السا ة  10: 7مسا ا.
ق -الطاقة الشمسية:

تمف الطاقة اليومسوية ملوة اًف صا ةاً حيث تتمتع المنطقة لكفافة إشوما ية الية اوال المام .صولو متواوا اوا ات ايشوماع إل 3800

او ووا ة او وونوواً صبالتالت مكن ااو ووتخةام ا ه الطاقة فت التسو ووخين اليو وومسو ووت ل مياه لاغماض المنزلية صاطاو ووتخةامات اللو وونا ية صفت تولية
ال همبا من الخال ا التوتو ضوووئية فت أ مةا اينافا .صت غ قيمة الطاقة اليوومسووية ال ية السوواقطة

السووم 2فت السوونة حوال 175434

ك وفو ام 2فت السنة مكنها أ تنتﺞ حوال  2040,3ك.ص.س .متم 2فت السنة.
ث -الغاز الحيوي:

مكن إنتاو الطاقة من المخ تات بتحوو ها إل غاز الميفا ال و سو و و و و و ووتخ ةم فت التةف ة صتولية ال همبا  .صاو إنتاو الطاقة ال همبية من

مخ تات فصث ال هائم .إ إنتاو ال قما الواحةا من المصث مادل  12كي و جمام فت اليوم صقة بينت الة افا ووات أ مائة لقما تمط فت الس وونة
الواحةا  62050متم مكمب من الغاز الحيوو أو لممةل  620,5متم مكمب ل

لقما فت السو و و و و و وونة صممةل  1.7متم مكمب فت اليوم.

محتوو الطاقة الناتﺞ ن  100لقما ا و و و و و وونووا او  403325كي و صات ا و و و و و ووا ة من ال همبا صا ا مادل  40000لتم من الوقود الحمافو
اوونوواً أو إن مكن القول إ ناتﺞ لقما صاحةا من الطاقة ل و إل حوالت  10كي و صات فت اليوم .ك لن تتماز المنطقة بز اف ة القلووب
ال و مكن ااتغالل او اص مخ تات فت إنتاو الغاز الحيوو.
 7-1رؤية مصر :2030
تضمنت فؤوة ملم  2030اللادفا ن ص ازفا التخطيا ام 2015
ا ا المحوف ااتماتيدية ل تنمية اطقتلاد ة لملم حت
تميز لااتقماف أصضاع اطقتلاد ال ت صقادف
ط اً فا الً فت اطقتلاد المالمت قاد اًف

ةا محاصف من بينها محوف التنمية اطقتلاد ة حيث صضع

ام  2030حةدت :أ

كو اطقتلاد الملمو ..اقتلاد اوق منض طة

تحقيل نمو احتوائت مستةام صوتميز لالتنافسية صالتنوع صومتمة

المممفة صوكو

الت يب مع المتغيمات المالمية صتمظيم القيمة المضافة صتوفيم فمص م طئل صمنتﺞ

صول نليب التمد من الناتﺞ المح ت ايجمالت الحقيقت إل ملاا الةصل ات الةة المتواا الممتتع.
صااتهةفت المؤوة التنمووة لملم  2030فيما تم ل بتنمية المدتممات المممانية تحقيل ة ة من اداةاا المئيسية أامها:
زوادا مساحة الممموف لما تنااب مع توافم الموافد صحدم السكا .
اطفتقا لمستوى جودا ال ي ة المممانية.
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تمظيم ااتغالل الموقع.
صووض اليك فقم ( )6التوجهات اطقتلاد ة القومية صفؤوة ملم  2030ل تدمع المقتمح فت ممكز قوص.
شبل رقم ( )6التوجهاق االقتصادلة القومية ورؤية مصر 2030
المحاصف التنمووة
ميمصع  1.5م يو فةا

المف ث ال ا ت

فؤوة ملم 2030

محوف قنا اتاجا ( 160كم)

 25.5ألب فةا (فو جوفت) ص 18ألب فةا غمل المماشةا (فو اطحت)
اصمة اقتلاد ة جة ةا لمنطقة اللمية تقوم

إنيا

ل خامات المحدموة صالتمة نية

-

-

ادنيطة اطاتخماجية

زوادا مساحة الممموف لما تنااب مع توافم الموافد صحدم السكا

اطفتقا لمستوى جودا ال ي ة المممانية

 -تمظيم ااتغالل الموقع

 8-1استراييجية التنمية لمحافظات إقليم جنوب الصعيد (:)2008
حةدت ااتماتيدية التنمية لمحافظات إق يم جنول اللمية ( )2008ةا توجهات أاااية ل تنمية اطقتلاد ة تضمنت:

 تة يم الةصف ايق يمت من ةالل محاصف المبا المخت تة الطولية صالممضووية صادني ووطة ادا ووااووية التل ووة موة ليق يم ا ووا فت

مدال النياه اياتخماج أص اللنا ت أص الز اف ت.
 اطفت از

ةد من المواقع ك قطال نمو ل لنا ات المئيسية صالخةمات ايق يمية.

 تة يم ادنيوطة اطقتلواد ة لااوتغالل مقومات الموقع صالمناخ لتنمية اقتلواد ات ايق يم (ال حم ادحمم – أاووا  -ادقلوم)

صإنيا تدممات ممانية تمف مماكز لالاتقطال السكانت.

 إ طا دفمة قووة لانيطة ات الم از ا النس ية ليق يم من الز اف ات صاللنا ات صالخةمات.
 التةفو فت تنمية المناال الل وونا ية المس ووتهةفة لحيث تم اا ووت مال مقومات المناال الدافو إني وواؤاا صمةاا لكافة ممافقها
منما لالزدصاجية صإاةاف
صةةماتها ق ال ة فت إقامة مناال جة ةا مع م ام اا
ّ
التخيم الةقيل ل لو و وونا ات المماد تواينها ً
ااقات إنتاجية صأصول فأامالية.

 التمكيز

الميو وومص ات كفيتة الممالة التت تتوفم لها إمكانات النمو لتمزوز قةفا ايق يم

توفيم فمص م ل قاانين

ةالل السنوات القادمة صحت نها ة التتما التخطيطية فت ام 2017
صلتحقيل التنمية اطقتل و و وواد ة يق يم جنول الل و و وومية فقة اا و و ووتهةفت اطاوو و ووتماتيدية ة ة من الميوو و وومص ات
اطقتلاد ة المئيسية صشم ت ا ه الميمص ات:
 oمشروعاق الزراعة واستصالح األراضي:

 -ااتلالح  1.6م يو فةا .

 -اطاتمام بتلنيع المنتدات الز اف ية كنياه ممت ا لميمص ات اطاتلالح الضخمة.
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 -تقة م تسهيالت فت السةاد ل مناال التت بها إمكانيات ل تواع ادفقت.

 إقامة صنيم مماكز لحوث ز اف ية صاطاتمام بةفااة التمبة الز اف ية لايق يم. -إقامة الدمميات التماصنية الز اف ية الخاصة.

 تيديع اللنا ات الز اف ية صةاصة صغيما الحدم لالمناال التت نتيم بها صغاف المزاف ين. oمشروعاق الصناعة والتعديه:
-

اطاتغالل ادفض ل موافد المتاحة لك محافظة من محافظات ايق يم ةاصة موافد الفمصا الممةنية من مناجم صمحاجم

صمالحات .صتطووم الهيك اطقتلو ووادو للو ووال قطاع اللو وونا ة صالتمة ن صتواو وويع مسو وواامة القطاع الخاص فت ا ا

المدال.

-

تحقيل إنتاو ص و و و وونا ت غطت جز اً م حوظاً من احتياجات أاو و و و وواق محافظات ايق يم صتل و و و ووة م الدز اآلةم ل اقت
المحافظات صلخافو الةصلة صةاصة لااواق النامية فت مناال جنول شمق آايا صالتت تمت ا بها المنطقة لطمق صموانت

ة ةا.

-

ممالدة ظااما الطاقات الماا ة فت لمب الملو و ووانع لمحافظات ايق يم ص لن ن امول إ ادا ت اي ا ه الملو و ووانع
صتحسووين جودا اينتاو صتيووكي ة المنتدات صتمشووية الت اليب صاطفتقا لمسووتوو م يات التسوووول فت الةاة صالخافو صما

تمتب ي من اةتتا ظااما المخزص الماكة.
 oمشروعاق السيالة:

 المبا بين الم ازفات السياحية ادثموة لدنول اينا صالسياحة التمفيهية الياا ية لال حم ادحمم.ال نية اداااية صالممافل المامة القائمة.

-

تحقيل اطاتغالل التمال ل موافد السياحية مع التمكيز

-

توجي التنمية السياحية لميةاً ن مناال التزاحم صالنمو السموع لتختيب الضغا ال ي ت

الموافد الط يمية.

 تحة ة مماكز النمو السياحت ات ايمكانات الوا ةا طاتق ال النمو السياحت المت از ة لالمنطقة. تحقيل الت ام بين المناال السياحية من ةالل المبا بين محاصف الحمكة.-

المم

تنووع المنتﺞ السياحت صت ام بين المناال المخت تة.

 -اطفتتاع لالطاقة التنةقية إل أكفم من  ٢٠٠ألب غمفة.

الني لايضافة إل مينا نهمو ل تنادق المائمة لادقلم.

-

إنيا صتطووم مماات ل تنادق المائمة

-

إ ادا تسووييم المحالت الني ية الطوو ة (القااما /أا ووا ) لوجود ا ب اووياحت مت از ة
صداميتها فت تة يم ادنيطة الخةمية

امتةاد مساف المحالت الطوو ة لمخت ب محافظات اللمية.

 oمعايير اختيار المشروعاق المرشحة لالستثمار:
-

مةى تمتع المحافظة لميزا نس و ية فت النيوواه المقتمح لما ضوومن توافم مقومات نداح الميوومص ات صبلووتة ةاصووة التت
تتوافم مةةالتها.

 مةى مساامة الميمصع فت الوفا لاطحتياجات المح ية.-

يها صطفتتاع المي اينتاقت ل زائمون

القةفا التلة موة ل نياه.
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-

مناا ة الت تة اطاتفمافوة ل ميمصع من حيث إ طا أصلووة لميمص ات اطات مال صميمص ات ااتغالل لطاقات الماا ة

-

مساامة الميمصع فت د م الوظيتة ايق يمية ل محافظة.

تمشيةا لالاتفمافات.
ً
-

الميمص ات اللغيما صالوفش صاللنا ات الحمفية صاليةصوة.

توفيم فمص م كفيتة من حيث التمكيز

 oمشروعاق االستثمار القطاعية:

تضوومنت ميوومص ات اطاووتفماف المقتمحة فت إااف ااووتماتيدية تنمية إق يم جنول اللوومية ل قطا ات اطقتلوواد ة اداووااووية (الز اف ة

صالمو– اللنا ة صالتمة ن صال تمصل– السياحة) نحو  ١٧٢٠ميمص اً لااتفمافات تل إل  47.2م ياف جني
ألب فمصة م  .ا ا لخالا  ٢٢٩,2ألب فمصة م لادنيطة الملاح ة صالخةمية ادةمى صقة اشتم ت قائمة الميمص ات فت

توفم نحو 152.8

القطا ات ما ت:
-

 44ميمصع لقطاع الز اف ة صالمو بت تة ااتفمافوة  8.1م ياف جني توفم  32.1ألب فمص م

-

 ١٦٣٩ميمصع لقطاع اللنا ة صالتمة ن لااتفمافات  7.8م ياف جني توفم  82ألب فمص م .

-

 ٣٧ميمصع لقطاع السياحة لااتفمافات نحو  31.3م ياف جني توفم  38.7ألب فمص م .

صف إااف المخطا اطا و و و ووتماتيدية لتنمية إق يم جنول الل و و و وومية ام  2008حةد المخطا ةطة لتنمية محافظة قنا صقة اا و و و ووتهةفت
الخطة فيما تم ل لادنيطة اطقتلاد ة ما ت:
-

الحة من تيافات الهدما من محافظة قنا ص لن

ن امول ة ل مزوة من فمص المم صاطفتتاع لمس و و و ووتوى الةةول

صتختيب نسب ال طالة.
-

اطفتقا لمستوى المميية فت المحافظة صفت آفاق جة ةا ل سكا ل ميافكة المدتممية فت م يات التنمية.

-

تنووع الهيك اطقتلادو بتنمية قطا ات الز اف ة صاللنا ة صالسياحة.

-

تحتيز القطاع الخاص ل مساامة التا ة فت تة يم التنمية فت المحافظة

كما ااتنةت ةطة تنمية المحافظة
-

مدمو ة من المكائز اداااية تضمنت ما ت:

المبا بين الم ازفات السو ووياحية ادثموة لمة نة ادقلو ووم صالسو ووياحة التمفيهية اليو وواا ية لالمقاصو ووة السو ووياحية لدنول او ووينا

صاواح ال حم ادحمم.

-

مستوى جميع القطا ات.

التمال ل موافد السياحية لالمة نة مع التمكيز
تحقيل اطاتغالل ّ
تحقيل الت ام بين المناال السياحية من ةالل المبا بين محاصف الحمكة.

-

المم

-

إنيا صتطووم مماات ل تنادق المائمة

ال نية اداااية صالممافل المامة القائمة.

المنتﺞ السياحت صت ام بين المناال المخت تة.
تنووع َ

الني .

 إ ادا تسييم المحالت الني ية الطوو ة (القااما  /أاوا ) لوجود ا ب اياحت مت از ة يها. -تنووع مداطت النياه اطقتلادو لتة يم القا ةا اطقتلاد ة.

 -النهوض لمستوى الخةمات اطجتما ية المقةمة ل مواانين صاطفتقا لم شمات التنمية ال يموة.

صتحةدت أام المالم المئيسية طاتماتيدية التنمية فت محافظة قنا
 oالعمران:
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اد افضو و ووت الز اف ية مقاب تحتيز الحماك السو و ووكانت

-

الحة من النمو السو و ووكانت ل تدممات المممانية القائمة التت تقع

-

تمكيز النمو السووكانت فت اد افضووت اللووحماصوة صاد افضووت منختضووة اينتاجية صة ل مماكز صأقطال حض وموة ك يما الحدم

ل محافظة صزوادا ممةطت النمو المممانت صول المناال اللحماصوة من ةالل توفيم فمص م .
الية ال فافة مع فبطها لمحاصف حمكة قووة (محاصف التنمية).
-

ثالث محاصف داة المحافظة:

مكانيا
توجي النمو السكانت
ً

 المحوف ادصل المم ام
تنمووة ةاصة لوقو ها

القائم (تدممات مختافا ل تنمية) :صات تدممات صو و و و ووغيما غال ا غيم أنها تحت أامية

محاصف إق يمية.

 المحوف الفانت المم ام القائم (تدممات غيم مختافا ل تنمية صمس و و ووتهةا تحديمها ا و و ووكانيا) :كالمة

المئيس و و ووية

ص اصو و وومة المحافظة مع تمكها لممةل نمواا الط يمت صمحاصلة ح ميو و وواك ها المممانية صاياو و ووكانية صايدافوة

المخت تة.

 المحوف الفالث إنيا مة جة ةا فت اتدااات النمو المممانت الط يمت لالمناال اللحماصوة لميةا ن ادفاضت

الز اف ية صادفاضت القاب ة لالاتلالح.

-

تنمية المواقع التت تمت ا لالميو وومص ات القومية ات ادلماد الةصلية صايق يمية (ميو وومص ات ادنتاق صال افو) مع إ طا
أامية ةاصة لمةاة صمخافو ال افو صادنتاق لا ت افاا مناال لد ل السكا صادنيطة

-

السوا .

التنمية المممانية لمدمو ة من المحاصف الممضووية صالمحاصف الطولية ال أماووية المالطة بين ةا محافظات صتقع فت نطاقها
مدمو ة من المة صالمماكز المممانية المئيسو و ووية ات التمكز السو و ووكانت الممتتع لالمحافظة فضو و ووال ن توفم المقومات
الط يمية ال ا فة ل تنمية

-

مساف المحوف أص فت نطاق ت ثيمه.

منع ظهوف مناال ي ووائية جة ةا مع تطووم المي ووائيات القائمة من ةالل م يات ايحالل صالتدة ة صاطفتقا المممانت

صإ ادا الت اي .
 oالزراعة:
-

ل تواع الز اف ت لمحافظة قنا حيث توجة مساحة ك يما من ادفاضت القاب ة لالاتلالح صبمساحة ت غ حوالت  ١٧٢ألب
فةا

صووض الدةصل فقم ( )3مساحات ا ه ادفاضت صنطاقات تواجةاا فت مماكز محافظة قنا.
جدول رقم ( )3مناطق استصالح األراضي القابلة للزراعة بمحافظة قنا
المنطقة

المسالة (ألف فدان)

عدد القرى

وادى سمنهود

8

1

المراشدة

82 5

7

وادى قنا

9

1

وادى لجازة

37

1

وادى اللقيطة

60

5

قلط

55

1

وادى النسيم

33

1

إجمالي المسالاق المستهدفة

172

17

المصدر :خطة تنمية محافظة قنا؛ استراتيجية التنمية لمحافظاق إقليم جنوب الصعيد
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 oالصناعة:

 ت وون ممااة لتتموخ الممالة المااما المةفبة ل تمام مع الت نولوجيا المتوافقة بي ًيا صالمستخةمة فت اينتاو اللنا ت.اطاتمام لإنيووا ممااة صمةافس لنيووم صتةفوب السووكا

-

الحما اليةصوة التت تنتﺞ ما يووتهم ل ايق يم من ميووغوطت

صمنتدات تق ية ة ممت طة بتافوخ الحضووافو صالفقافت مف الميووغوطت الحموموة صالس ووداد صال يم صالخمز صالح

التخافوة صتماثي ادل ااتم صالمةام.

اطاتمام بتموو اللوونا ات اللووغيما صنيووماا بين قطا ات الي و ال صالممأا يشوو اع احتياجات المدتمع المح

-

المتميز من .
التمكيز

-

صادصانت
صتل ووة م

الل و وونا ات الخادمة ل ني و وواه التل و ووة مو مف التس و وووول صمماق ة الدودا صالتم ة صالتغ يب صص و وونا ة صتةفل

المم ومات.
اطاتمام صإ طا ادصلووة ل ميو وومص ات التت لة ها فصالا أمامية صة تية لالموافد صادنيو ووطة اطقتلو وواد ة القائمة صتيسو وويم

-

تخل وويص المس وواحات الالزمة لها او ووا لالمة الدة ةا أص لالمناال الل وونا ية ةافو الوادو صات اع الس ووياا ووات المالية

صايدافوة الدا لة له ه الميمص ات.
تيو ووديع صج ل اطاو ووتفمافات ينيو ووا مدمو ة من اللو وونا ات المت ام ة التت تمتمة

-

الموافد الز اف ية صةامات مواد

ال نا صالخامات الماو وووبية صالتمة نية مف اللو وونا ات ال تمصكيماصوة صالغ ائية (السو ووكم من ال ندم صالقلو ووب اللو ووابو

الزووت) صال يماصوة (ادامةا الوفق).

تدهيز المناال اللوونا ية صإمةاداا لالممافل (منطقتين صوونا يتين) صإنيووا ملوونع لوفق اللووحب لطاقة  ٦٠ألب ان

-

اوونووا لقنا صملوونمين لمس و وكات ادلومنيوم صينتاو فقائق لطاقة تتماصح بين  ١٥ ٢٠ألب ان لقنا صملوونمين ينتاو

ادامنت لقنا لطاقة م يو ان انووا.

 oالسيالة:

إنيا ممكز ل تحكم صاطتلاطت صاينقا .

-

 -إنيا فنةقين لمة نة قنا لطاقة إ وائية  ٥٠٠غمفة.

 إنيا أفبمة فنادق لإانا صدنةفا صأفمنت لإجمالت ااقة إ وائية  ٢٥٠غمفة. ص

مسو و ووتوى التدممات الدة ةا ااو و ووتهةفت ةطة تنمية المحافظة إنيو و ووا مة جة ةا فت اتدااات النمو المممانت الط يمت

لالمناال اللحماصوة لميةا ن ادفاضت الز اف ية صادفاضت القاب ة لالاتلالح.

 صصفقاً لما انتهت إلي ةطة تنمية المحافظة تقةف اطاو ووتفمافات الالزمة لتنمية اقتلو وواد محافظة قنا لحوالت  3.2م ياف جني
قةف ما توفمه ا ه الميمص ات اطاتفمافوة من فمص م لحوالت  27.3ألب فمصة م .
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ً :دراسات المدخل اإلقليمي على مستوى المحافظة:
ثانيا
 -2مشروع إعداد المخطط االستراييجي لمحافظة قنا (:)2017
أ محافظة قنا ات" :المحافظة الزراعية
 تنص المؤوة المقتمحة لمحافظة قنا صفقاً لوفش المم صمقتمحات شو و و و وومكا التنمية
قلعة الصناعاق الغذائية والتعدينية ذاق الموقع االستراتيجي الذي يدعم خروج إقليم جنوب الصعيد نحو العالمية"
الرؤية

المحافظة الزراعية قلعة الصناعات الغذائية والتعدينية ذات الموقع االستراتيجي الذي يدعم
خروج إقليم جنوب الصعيد نحو العالمية.

•
الرسالة

•
•

تركيز الستتكاد ديموجرافيا ف في إرار التوازد نيد الوادي

هي المحافظة التي تستتتفد
والصحراء.
هي المحافظة ذات التشتتتتتتتكي الجيومرفولوجي الذي يدعم الخروج إلى الصتتتتتتتحراء
الشرقية تجاه النحر األحمر.
هي المحافظة المتكاملة اقتصتتتتاديا ف نيد الزراعة والتصتتتتنيع والخدمات التي ترمي إلى
دعم التنمية على المستوى اإلقليمي ندعم المركزية التنمية.

شبل رقم ( )7الرؤية المستق لية والرسالة المقترلة لمحافظة قنا


تم صو و و و ووياغة مدمو ة من اداةاا لتحقيل المؤوة المسو و و و ووتق ية لمحافظة قنا بة اً لاداةاا المامة المئيسو و و و ووية صانتها ً لاداةاا
الفانووة صفيما ت ااتمماض له ه اداةاا.

 oاألهداف الرئيسية:

– اطنطالق من صضمية المحافظة

الخموطة القومية لملم  2052صالمضت قةماً فت تحقيل أاةافها يق يم جنول اللمية.

– تنمية قطاع اطقتلاد المح ت صففع قةفات صاطاتغالل ادمف لموافده صإمكانات صثمصات المتوفما لالمحافظة.
– تنمية قطاع الطمق صالنق صالممصف صاطاتغالل ادمف لموقع المحافظة الدغمافت صزوادا دفجة اتلاليتها
صالقومت.
– توفيم ش كات الممافل صال نية اداااية لالممةطت التخطيطية لدميع اكا المحافظة.
– القضا

الت وث صتوفيم بي ة ممانية آمنة صصحية لما حقل ناصم جودا الحياا لسكا المحافظة.

– ففع كتا ا ايدافا المح ية صتحقيل ناصم صمتمدات الحكم الحضمو المشية.
 oاألهداف الثانوية:
– تحقيق االنتشار العمراني والسباني على كامل مسطح المحافظة

– تحقيق التكامل العمراني بيه الوادي المعمور والظهير الصحراوي المهجور

– استيعاب الزيادة السبانية المتوقعة والطلب المتزايد على اإلسبان والخدماق واألنشطة االقتصادلة

– توفير ال ديل المناسب لنمو التجمعاق العمرانية القائمة ومنع الزلف العمراني على األراضي الزراعية
– إلجاد اإلطار التخطيطي المناسب إلنشاء التجمعاق الجديدة بالمحافظة الالزمة الستيعاب الزيادة السبانية
– القضاء على المناطق العشوائية والغير آمنة بالمحافظة

– محاولة التخلص مه الضغوط العمرانية الواقعة على التجمعاق الحضرية القائمة

– تحقيق التوازن العمراني مه خالل الربط الجيد بيه التجمعاق الواقعة شرق ومرب نهر النيل
:

كما حةد المخطا فؤوة اقتلاد ة امة لتنمية المحافظة نلت
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"محافظة قنا ذاق تنمية متنوعة ومتكاملة قطاعيا وإقليميا ذاق بعد تصديري مستدا جاذب للعمالة"
ص لن من ةالل جم قطاع اللنا ة قطاع تنافست مت ام مع الز اف ة ص ُلمة تلة مو مستةام صمن ةالل ة ل قطاع ز اف ت ص
قيمة مضافة الية مت ام ة مع اللنا ة.

 وتضمنت أهم األهداف العامة للتنمية االقتصادلة لمحافظة قنا؛ ما يلي:
– ة ل ةا ب ف تنمووة قادفا

قيادا التنمية فت المحافظة.

– زوادا ممةطت النمو صالتنمية فت المحافظة.
– ة ل بي ة مناا ة لتحسين مناخ اطاتفماف لتحتيز صتيديع القطاع الخاص ل قيام لالةصف المئيست فت تنمية المحافظة.
– ة ل م از ا تنافسية اقتلاد ة ل محافظة صة ل بي ة جا لة لالاتفماف.
– تمظيم اطاتتادا من الدواف الدغمافت من ال حم اطحمم.
– اطاتغالل اطمف ل مقومات اطقتلاد ة صالتنمووة المحافظة.
– اطاتغالل اطمف ل مقومات المكانية (الموقع) ل محافظة.
– تمزوز الةصف التنموو المقتمح ل مة نة كقطب تنموو صمن ثم تمزوز الدانب الخةمت صاطتلاطت.
 كما لدد المخطط األسس والمحاور والمرتكزاق للتنمية االقتصادلة للمحافظة؛ فيما يلي:
– تنووع القا ةا اطقتلاد ة (اياحة -صنا ة– تدافا -الخةمات) ص ةم اط تماد

قطاع صاحة.

– ت ام مكونات التنمية اطقتلاد ة فت المة نة حيث كو ك نياه (اياحة -صنا ة -تدافا-الخةمات) مكم صدا م لآلةم
صليا مموق ل .
– ة ل ناصم ج ل ل اف المستفممون ل ميمص ات المئيسية لالمنطقة صصغاف المستفممون لالاتفماف فت الوحةات اللغيما
صالمتواطة.
– توفيم ف م تنموو ة م مناخ اطاتفماف لالمة نة .ص لن لتحقيل التنمية اليام ة.
– ة ل مدمو ة من ادنيطة التنمووة القائةا  Development Anchorsلقيادا م ية التنمية.
– التمكيز

التواع فت اطاتفماف لادنيطة اطقتلاد ة التت تتنااب مع الوظائب الحالية صالمستق ية ل محافظة

أ

ام ت

فت توجي ا ه اطاتفمافات أامية التخلص صالت ام بين ت ن اطاتفمافات بةطً من المنافسة صالت امفوة صو دو قلم
اطاتفمافات الدة ةا الموجهة ل مة نة

ادنيطة التت تمزز الةصف الوظيتت لها صفقاً لم از ااا النس ية لما دو إل افتتاع

مستووات اددا صإفاا قا ةا ص ة طقتلاد ات النطاق  Economies of Scaleصظهوف الوفوفات الةاة ية ل م اسات
صاقتلاد المة نة كك .
– تحقيل ممةل ممتتع ل مائة اطاتفمافو صالنمو اطقتلادو.
– ت ام صتماان السيااات اطقتلاد ة مع كافة السيااات المممانية صال ي ة صالسكانية صالنق صالممصف صادمن المام...الخ
– التختيب

مي ازنية الةصلة أو ت اليب أص أ ا إضافية لمم ية التطووم.

– اط تماد ادااات

ااتخةام آليات السوق لالتماص مع الحكومة.
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– تتمي الميافكة بين الم اسات المامة صالقطاع الخاص  Public-Private Partnershipصالتت تمف فكيزا أاااية فت م ية
صنا ة قماف التطووم صإدافا م ية التطووم ص لن لضما ت ام فا ية القطاع الخاص صتسهيالت الةصف الحكومت صتواز
الملال الخاصة صالمامة.
 ومه خالل الموارد واإلمباناق والمشروعاق المقترلة بمراكز المحافظة المختللة ،فقد تحددق األ نشطة والوظائف الرئيسية لكل
مركز ،على النحو التالي:
 ممكز قنا :متمةد الوظائب (إدافو – ةةمت – اياحت – ز اف ت  -صنا ت – تدافو لوجستت) -ممكز ندع حمادو( :صنا ت  -ز اف ت)

 -ممكز قتا( :صنا ت  -ز اف ت)

 -ممكز أبو تيت( :ز اف ت – صنا ت  -تدافو)

 -ممكز دشنا( :صنا ات ز اف ية)

 -ممكز فمشوه( :ز اف ت)

 -مركز قوص( :زراعي  -صناعي)

 -ممكز الوقب( :ز اف ت – صنا ات ز اف ية)

 -ممكز نقادا( :ز اف ت  -اياحت)

 صتتمف أام ميمص ات التنمية الز اف ية التت ستهةا تواينها لالمخطا فيما ت:
جدول رقم ( :)4المشروعاق المقترلة لقطاع الزراعة
المسالة

االستثماراق

38000

1900

7600

ميمصع لتمبية صتسمين الماشية ينتاو ال حوم صادل ا لطاقة  29000فأس

98

147

1500

ميمصع إنيا صوامع لتخزون الغالل صالح ول

30

120

500

ميمصع إنيا محطة لت موة الخضم صالتاكهة الخاصة لالتلة م

5

150

300

ميمصع اطاتزفاع السمكت لمنطقة الييخ يس

320

64

250

ميمصع اطاتزفاع السمكت لمنطقة الغالة

320

64

250

√

ميمصع التمبية الةاجنة

50

60

500

√

10000

120

1000

االجمالي

48823

2625

11900

ميمصع ااتلالح  51ألب فةا لطمول (ندع حمادو– فمشوه– أبوتيت)

51000

2550

10200

مياه اللما اللحت ينتاو الوقود الحيوو لغالة ندع

3000

70

300

المشروع

المركز

(فدان)

ميمصع ااتلالح  38ألب فةا بوادو قوونا امول ( قنا اتاجا – قنا
اوااو)

قنا

ميمصع الز اف ة

مياه اللما اللحت ينتاو الوقود الحيوو لغالة

توامات قنا

نجع
لمادي

ميمصع الز اف ة
حمادو

االجمالي

54000

2620

10500

100000

5000

20000

65

98

1000

5500

275

1100

105565

5373

22100

ميمصع ااتلالح  43.5ألب فةا غمل المماشةا

43500

2175

8700

ميمصع ااتلالح  42.5ألب فةا امتةاد غمل المماشةا

42500

2125

8500

ميمصع ااتلالح  100ألب فةا بوادو ال قيطة
قلط

ميمصع لتمبية صتسمين الماشية ينتاو ال حوم صادل ا لطاقة  19500فأس
ميمصع ااتلالح  5.5ألب فةا لممكز قتا
االجمالي

الوقف

(مليون)

فرص العمل
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المشروعاق

ذاق األولوية
√

√

√

√
√
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المسالة

االستثماراق

ميمصع لتمبية صتسمين الماشية ينتاو ال حوم صادل ا لطاقة  11500فأس

38

57

1087

اإلجمالي

86038

4357

18287

ميمصع ااتلالح  3.7ألب فةا لمنطقة حدازا

3700

185

940

ميمصع اطاتزفاع السمكت لقوص

600

140

500

ميمصع التمبية الةاجنة لقوص

50

60

500

4350

385

1940

15000

750

3000

5

100

200

االجمالي

15005

850

3200

ميمصع ااتلالح  21ألب فةا لطمول (ندع حمادو– فمشوه– أبوتيت)

21000

1050

4200

50

60

500

اإلجمالي

21050

1110

4700

ميمصع ااتلالح  43ألب فةا لطمول (ندع حمادو– فمشوه–أبوتيت)

43000

2150

8600

5

100

200

280

56

200

43285

2306

9000

15000

750

3000

15000

750

3000

393116

20376

84627

المركز

قوص

المشروع

(فدان)

االجمالي
ميمصع ااتلالح  15000فةا ةافو الزمام الز اف ت (من ق
نقادة

فرشوط

أبوتشت

اداالت)

ميمصع إنيا مخاز صثالجات لت موة الخضم صالتاكهة

ميمصع التمبية الةاجنة

ميمصع إنيا مخاز صثالجات لت موة الخضم صالتاكهة
ميمصع اطاتزفاع السمكت لممكز أبوتيت
اإلجمالي

دشنا

ميمصع ااتلالح  15000فةا ةافو الزمام الز اف ت (من ق

اداالت)

اإلجمالي
اإلجمالي

(مليون)

فرص العمل

المشروعاق

ذاق األولوية

√

√

 كما تيم أام ميمص ات التنمية اللنا ية التت تضمنها المخطا ما ت:
جدول رقم ( :)5المشروعاق المقترلة لقطاع الصناعة بمحافظة قنا
المركز

قنا

المسالة

االستثماراق

فرص

(فدان)

(مليون)

العمل

مدمع ل لنا ات الحمفية لقموة كمم م ام (قمى ظهيم صحماصو)

20

40

400

القطاع الخاص

مدمع تدتيب صتم ة الن اتات الط ية صالمطموة

7

36

500

القطاع الخاص

تطووم ملنع الغزل صالنسيﺞ لقنا صإ ادا تيغي

-

50

1000

القطاع الخاص

مدمع ل لنا ات الز اف ية لمناال اطاتلالح بوادو قنا

75

90

450

القطاع الخاص

102

216

2350

-

10

20

200

القطاع الخاص

50

120

1000

325

2385

5300

المحافظة

اإلجمالي

385

2525

6500

-

مدمع ل لنا ات الحمفية لممكز قتا

10

20

200

القطاع الخاص

المشروع

إجمالي فرص العمل
مدمع ل لنا ات الحمفية لممكز ندع حمادو
نجع
لمادي

تطووم مدمع ادلومنيوم صإنيا مدمع ل لنا ات القائمة
منزلية اياك اخانات شمسية أاالك كهمبا

ادلومنيوم (أدصات

وات صتي )

ميمصع امتةاد المنطقة اللنا ية بهو  -ندع حمادو
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مصادر التمويل

المشروعاق
ذاق األولوية

√
√
√

القطاع الحكومت
(ص ازفا اللنا ة)

√
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المسالة

االستثماراق

فرص

(فدان)

(مليون)

العمل

50

60

300

250

1460

600

االجمالي

310

1540

1100

-

مدمع ل لنا ات الز اف ية لمناال اطاتلالح لغمل المماشةا

25

30

150

القطاع الخاص

مدمع ل لنا ات الحمفية لممكز الوقب

10

20

200

القطاع الخاص

35

50

350

-

10

20

200

القطاع الخاص

25

100

1000

القطاع الخاص

25

300

1200

القطاع الخاص

60

420

2400

-

مدمع ل لنا ات الحمفية لممكز نقادا

10

20

200

القطاع الخاص

مدمع ل حما التخافوة صالخزفية (تم التخليص) لحاجم اوخ بنقادا

25

113

500

المحافظة

35

133

700

-

10

20

200

القطاع الخاص

10.00

20.00

200

-

ملنع د الا اداماك

10

20

200

القطاع الخاص

مدمع اللنا ات الهنةاية

2.5

65

313

القطاع الخاص

مدمع صنا ات ادامةا المضووة

100

150

1000

القطاع الخاص

مدمع ل لنا ات الحمفية لقموة بالد المال (قمى ظهيم صحماصو)

10

20

200

القطاع الخاص

123

255

1713

-

مدمع ل لنا ات الحمفية لقموة أبو د ال (قمى ظهيم صحماصو)

10

20

200

القطاع الخاص

مدمع صنا ات ت موم السكم

400

500

1200

القطاع الخاص

410

520

1400

-

1469.5

5678.5

16713

-

المشروع

المركز

ميمصع إقامة مدمع ل لنا ات الز اف ية لمناال اطاتلالح
بوادو ال قيطة
قلط

ميمصع إنيا منطقة صنا ية متخللة فت اللنا ات المحدموة
صمواد ال نا (أامنت – فةام – ايمامين – اول – انتملوك)

الوقف

اإلجمالي
مدمع ل لنا ات الحمفية لقموة المقب (قمى ظهيم صحماصو)
قوص

مدمع اللنا ات الغ ائية القائمة

اطاتزفاع السمكت

مدمع صنا ات الزووت صاللابو
االجمالي

نقادة

االجمالي
فرشوط

أبو
تشت

مدمع ل لنا ات الحمفية لقموة الحاو االم (قمى ظهيم صحماصو)

اإلجمالي

االجمالي
دشنا

اإلجمالي
إجمالي المحافظة

 صتتضمن أام ميمص ات التنمية السياحية التت تضمنها المخطا ما ت:
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مصادر التمويل

المشروعاق
ذاق األولوية

القطاع الخاص
المحافظة +
القطاع الخاص

√
√

√

√

√
√

√
√
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جدول رقم ( :)6المشروعاق المقترلة لقطاع السيالة
المسالة

االستثماراق

فرص

العمل

ذاق األولوية

-

23

100

√

ميمصع تطووم فنةق لسمة لقنا

-

56

250

√

ميمصع تدة ة صتطووم المماات الني ية لالمحافظة طاتق ال التنادق المائمة

-

68

300

ميمصع إنيا  2فنةق ( 5ندوم) لكوفنيش مة نة قنا لطاقة  500غمفة

16

180

800

√

ميمصع إنيا فنةق ( 4ندوم) لطاقة  150غمفة لالقمل من مم ة دنةفا

5

56

250

√

ميمصع إقامة ممكز ل م تممات لمة نة قنا

3

45

200

5

67.5

300

ميمصع اللوت صالضو لمم ة دنةفا

-

17

75

ميمصع إقامة قموة تماثية حول مم ة دنةفا

50

50

300

79

562.5

2575

ميمصع تطووم فنةق مدمع ادلومنيوم بندع حمادو

-

23

100

ميمصع تطووم فنةق مدمع فوتوفم بندع حمادو

-

23

100

ميمصع إنيا نزل ضيافة لالم ازفات المسيحية بندع حمادو

2

67.5

300

2

113.5

500

2

67 5

300

2

67 5

300

ميمصع إنيا نزل ضيافة لالم ازفات المسيحية بنقادا

2

68

300

√

إقامة قموة ل لنا ات الحمفية صالتماثية صال ي ية بنقادا (تم التخليص)

43

113

500

√

45

180

800

128

923.5

4175

المشروع

المركز

(فدان)

ميو و و وومصع المس و و و و المممانت صحلو و و ووم صتسو و و وودي المواقع صالمناصو و و ووم ادثموة

لالمحافظة صتمميمها

قنا

ميمصع إنيا متحب قومت

كوفنيش الني لمة نة قنا

اإلجمالي
نجع

لمادي

اإلجمالي
قوص

نقادة

ميمصع إنيا نزل ضيافة لالم ازفات المسيحية لقوص
اإلجمالي

االجمالي
االجمالي
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(مليون)

المشروعاق

√

√
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شبل رقم ( )8مخطط استعماالق االراضي اإلقليمية المقترح لمحافظة قنا


اعتمدق استتتتتتتتتراتيجية التنمية العمرانية على الحد مه النمو الستتتتتتتتباني للتجمعاق العمرانية القائمة التي تقع على األراضتتتتتتتتي
الزراعية مقابل تحليز الحراك الستتتتباني للمحافظة وزيادة معدالق النمو العمراني صتتتتوب المناطق الصتتتتحراوية مه خالل توفير

أنشتتطة تنموية وتوطيه تجمعاق عمرانية جديدة بالمناطق الص تحراوية الستتتيعاب الزيادة الستتبانية المتوقعة لتى ستتنة الهدف

والتي تصل إلى  1301493نسمة وفقا للرص العمل المقترلة مه منظور اقتصادي  ،وستعتمد استراتيجية التنمية العمرانية

عند توزيع هذه العدد مه الستتتبان على تركيز النمو الستتتباني في األراضتتتي الصتتتحراوية واألراضتتتي منخلضتتتة اإلنتاجية وخلق
مراكز وأقطاب وأنوية ونوياق عمرانية جديدة بتلك المناطق مختللة الوظائف واللئاق واأللجا بحيث تتناستتتتتتتب مع األنشتتتتتتتطة

التنموية المجاورة والقاعدة االقتصتتتادلة التي تقو عليها تلك التجمعاق ،مع ربطها بمحاور لركة قوية (محاور تنموية) ،ومه

ثم سيتم استيعاب الزيادة السبانية مبانيا على محوريه رئيسييه داخل المحافظة:

 oالمحور األول :اا ووتيمال جز من الزوادا الس ووكانية داة التدممات المممانية القائمة صالتت تم إ ةاد مخططات اا ووتماتيدية
لها حت تل و و إل

ةد السو ووكا المتوقع او وونة الهةا ( 2027لالنس و و ة ل تدممات الحض و وموة  2022لالنس و و ة ل تدممات

الموتية) صمن ةالل د افاووة صتح ي المخططات اطاووتماتيدية التت تم إ ةاداا صجة أنها اووتسووتو ب حوالت  197661نسومة

لالمخططات اطاو و ووتماتيدية ل مة

ص 271919نس و و ومة لالمخططات اطاو و ووتماتيدية ل قمى لإجمالت  469580نسو و وومة

مستوى التدممات المممانية القائمة لالمحافظة.

 oالمحور الثاني :إني ووا تدممات ممانية جة ةا طا ووتيمال الدز المت قت من الزوادا الس ووكانية صال و لو و إل 869569
نسوومة لالقمل من ادنيووطة اطقتلوواد ة المقتمحة صمناال اطاووتلووالح الز اف ت صالميوومص ات التت تم تواينها ص
محاصف التنمية المئيسية صايتوقب حدم صصظيتة صنياه ك تدمع من ا ه التدممات
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نوع النياه المداصف.
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شبل رقم ( )9ش بة التجمعاق العمرانية المقترلة ونطاقاق تأثرها بالمخطط االستراتيجي لمحافظة قنا

شبل رقم ( )10األدوار التنموية التي يلع ها الوادي المعمور في تنمية المناطق المقترلة بالمخطط
االستراتيجي لمحافظة قنا

 لأخذ مركز قوص في إطار المخطط االستتتتتتراتيجي دور تنموي زراعي صتتتتتناعي لعتمد على التكامل التنموي
في إطار دعم التنمية على محور فقط /القصتتتتتتتتتير في إطار تنمية القطاع الجنوبي للمحافظة والذي تخدما
90
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مدينة قلط الجديدة شتتتتتتتتتتامال مراكز (قلط  ،قوص  ،نقادة) ،مما لحقق االتزان العمراني والتنموي المباني

والجغرافي بيه أجزاء ومراكز المحافظة المختللة ويرفع العبء عه مدينة قنا ويقلل مه الضتتتتتتتتتغوط العمرانية

المتزايدة على شتتتت باق المرافق وال نية األستتتتاستتتتية وشتتتت باق النقل بها ويقلص مه التياجاق الستتتتبان في

الذهاب إلى عاصمة المحافظة للحصول على الخدماق وممارسة األنشطة ذاق الطابع اإلقليمي

ً :العال قات الت بادل ية ون طا قات ال تأثير للتجمع العمراني
ثال ثا
المقترح:
 -3اإلطار المكاني لدراستتات المدخل اإلقليمي على مستتتوى محافظة
قنا:
 1-3التعريف بمحافظة قنا ومركز قوص:
تمف محافظة قنا إحةى المحافظات الخمس و و و و ووة المكونة يق يم
جنول الل و وومية لدانب ك من محافظات ا و وووااو صاطقل و ووم
صأا و ووا صال حم ادحمم .صتقع جنول محافظة او وووااو صاو ووا
إق يم جنول اللو و و و و و وومية

لمة حوالت  660كم من القااما

ص 220كم من أاوا صتحيا المحافظة لمساف النهم المنحنت
فت ت ن ال قمة المميزا صتحةاا ش ووماطً محافظة ا وووااو صجنوباً
محافظة ادقلو و و و ووم صمحافظة ال حم ادحمم ش و و و و ومقاً صمحافظة
الوادو الدة ة غمباً .صووض و و شو ووك فقم ( )11موقع محافظة
قنا من إق يم جنول اللمية.

شبل رقم ( )11موقع محافظة قنا مه إقليم جنوب الصعيد
لعت ر مركز قوص ألد المراكز التستتتعة المبونة لمحافظة قنا
صالتت ت و الهيك ايدافو لها من ( 9مماكز إدافوة) تضو ووم
ا ه المماكز ( 9مة ) ات (قنا -أبوايو ووت -دشو وونا -قوص-
ندع حم ووادو -نق وواده  -فمشو و و و و و وووه -فقا  -الوقب) صتمفو و
واصو و و و و و ووم لت ن المماكز لايضو و و و و و ووافة إل مة نة قنا الدة ةا.
صوحتوو ك و ممكز لدووانووب الموواص و و و و و و ومووة

مدمو ووة من

الوحةات الموتية صالقمى التالمة ب غت فت مدمو ها  41صحةا
فوتي ووة (قمو ووة أم) ص ووةد  111قمو ووة ت ووالم ووة .لقع مركز قوص
جنوب مدينة قنا وشتتتمال مدينة األقصتتتر ويمتد مه الشتتتمال
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شبل رقم ( )12موقع مركز قوص مه محافظة قنا

إلى الجنوب بنحو  25كيلو متر ةأ من قموة المقافون حت
قموة ةزام صوحةه غمباً نهم الني صش و و ومقاً اللو و ووح ام الي و و ومقية
ويوضح شبل رقم ( )12موقع مركز قوص مه محافظة قنا

 2-3الوزن النسبي لمحافظة قنا ومركز قوص:

أ -الوزن النس ي لمحافظة قنا بالنس ة لمحافظاق إقليم جنوب الصعيد:

مس و و ووتوى محافظات ايق يم لمس و و وواحة  10406.27كم 2لما مف

 من حيث المس و و وواحة :تقع محافظة قنا فت الممت ة المالمة

 %5من إجمالت مساحة ايق يم .كما او موض لاليك فقم (.)13

مس و و و و و ووتوى محافظات ايق يم لمةد ا و و و و و ووكا

 من حيث ةد الس و و و و و ووكا  :تحت محافظة قنا الممت ة الفانية

لو و و و و و و إل حوالت

 3.164281م يو نسومة ام  2017صومف اوكانها نحو  %29من إجمالت اوكا إق يم جنول اللومية ام  .2017كما او

موض لاليك فقم (.)13
 لالنس ة ل فافة السكانية

المساحة ال ية :تقع محافظة قنا فت الممت ة الفانية

 304نسمة كم 2ام .2017

 لالنس و و و و ة ل مسو و و وواحة المنزف ة :تحت محافظة قنا الممت ة ادصل

مستوى محافظات ايق يم لكفافة تل إل

مسو و و ووتوى إق يم جنول اللو و و وومية لما مف حوالت  %39من

مساحة ادفاضت المنزف ة لايق يم.
 لالنسو و و و ة لا افض و و ووت القاب ة لالا و و ووتل و و ووالح :تحت محافظة قنا الممت ة الفانية بين محافظات ايق يم لما مف نحو  %10.53من
إجمالت مساحة ادفاضت القاب ة لالاتلالح لمحافظات ايق يم.

مس و ووتوى ايق يم لقوا م تمف حوالت  %32من إجمالت قوا المم



لالنسو و و ة ل قوا المام ة :تحت محافظة قنا الممت ة الفانية



تتميز محافظة قنا لقوتها اللنا ية نظ ام ل ضخامة الميمص ات اللنا ية بها صتمةداا حيث تحت اللةافا بين محافظات ايق يم

لايق يم.

لممام قوتها اللنا ية صال و

غ نحو .%245.2

 لالنسو و ة ل طالة :تحت محافظة قنا الممت ة ادصل
من إجمالت حدم ال طالة لايق يم.

مسوووتوى إق يم جنول اللووومية من حيث نس ووب ال طالة صالتت تمف %35

شبل رقم ( )13التوزيع النس ي لعدد سبان ومسالة محافظة قنا مه إجمالي إقليم جنوب الصعيد2017 -
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ب -الوزن النس ي لمركز قوص بالنس ة لمحافظة قنا:

 مه ليث المستتتتتالة المأهولة :لقع مركز قوص في المرت ة الرابعة على مستتتتتتوى مراكز المحافظة بمستتتتتالة مأهولة 191 6
كم ،2بما لمثل  %14 01مه إجمالي المسالة المأهولة للمحافظة كما هو موضح بالشبل رقم ()14

 مه ليث عدد الستتتتتتتتبان :لحتل مركز قوص المرت ة الثالثة على مستتتتتتتتتوى مراكز المحافظة بعدد ستتتتتتتتبان لصتتتتتتتتل إلى لوالي
 464288نستتمة عا  ،2017ويمثل ستتبانا نحو  %14 67مه إجمالي ستتبان محافظة قنا عا  2017كما هو موضتتح
بالشبل رقم ()14

 بالنستتت ة للكثافة الستتتبانية على المستتتالة المأهولة :لقع مركز قوص في المرت ة الرابعة على مستتتتوى مراكز المحافظة ببثافة
تصل إلى  2423نسمة/كم 2عا 2017

 بالنست ة للمستتالة المنزرعة :لحتل مركز قوص المرت ة الخامستتة على مستتتوى مراكز المحافظة بما لمثل نحو  %13 61مه
مسالة األراضي المنزرعة بالمحافظة

شبل رقم ( )14التوزيع النس ي لعدد سبان ومسالة مركز قوص مه محافظة قنا عا 2017
 3-3المالمح الطبيعية لإلطار اإلقليمي:



تميز اووط محافظة قنا لممصف صادو صنهم الني لامتةاد الدهة الغمبية ل
الوادو ش و ومقا ا و و س و و ة ج ال ال حم ادحمم صوتخ

كما مي السووط لمتواووا  10000 1شووماط .صوحة

الد ال ةد من الود ا التت تمف أكفم اد افضو ووت صو ووالحية لالاو ووتزفاع مف

صادو النقما صصادو قنا شمق الني  .صالتت تمف مناال ج ل لالاتفماف فت المدال الز اف ت صب لن فهت تمف مقوم مكانت ا يمت
ل ميمصع.

 تضم محافظة قنا حوضين من ادحواض الهيةفصغمافية (أو أحواض لتلموف مياه ادمطاف) اما حوض ال حم ادحمم صحوض
نهم الني صال و مت م من أك م أحواض اللما السطحت فت جنول ملم صاو أ ضاً من أحواض اللما السطحت الةاة ت
منختب نهم الني ( نتهت شو و ووماطً فت حوض ال حم المتو ّا و و وا) ص لن فت تل و و وموف مياه ادصد ة المة ةا التت
ال و متمة
مميزا فت الناحية اليو و ومقية مقافنة ل صد ة الناحية الغمبية .صمن أام ا ه ادصد ة لالنطاق ادش و ووم ل مي و وومصع صادو
تتد إلي صات ّ

المميز من اليو وومال إل الدنول صبوفما التسو وواقا المطمو (او وويول  .)1979 1954صووض و و شو ووك فقم
قنا صال و نتمد لاتداا
ّ
( )14الود ات صملافا المياه السطحية لمحافظة قنا.
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 تقع محافظة قنا فت نطاق ثالثة ةزانات ل مياه الدوفية المئيسو و و و و و ووية ات :الخ از الني ت – الخ از الديمو – ة از الحدم النوبت
المم ت كما او موض و و و لاليو و ووك فقم ( )16صتتمتع المحافظة بوجود مخزص جية من المياه الدوفية اللو و ووالحة لمم يات التنمية

صةاصة ااتلالح ادفاضت القاب ة لالاتزفاع.
 تقع محووافظووة قنووا بين دائمتت مض 25 َ05

26 َ42

صتمتووة بين ةطت اول 32 َ18

33 َ40

صمن أام المالم

المناةية السو و و و و و ووائةا لالمحافظة تميزاا لالمناخ القافو شو و و و و و ووة ة الدتاا حيث تق ممةطت ادمطاف ن  5مم صقة تنمةم كّية فت

لمب المناال مع افتتاع م موس فت دفجات الح امفا صوويتاً صانختاضووها نس و ياً شووتا ً فض والً ن انختاض الماوبة النس و ية مع
افتتاع صاض فت ام ات المواح مما ّدى إل افتتاع ممةل ال خم نت لالمنطقة صزوادا اندماا الممال صحمكة ال ف ا المم ية.
ادنيطة ال يموة للتة امة ص النياه الز اف ت للتة ةاصة من ناحية التمكيب
صت ثّم الموام السالقة ليك م اشم
المحلولت صاينتاو ال يولوجت ل محاصي المنزف ة.

شبل رقم ( )15الودلاق ومصارف المياه السطحية بمحافظة قنا
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شبل رقم ( )16موقع محافظة قنا مه الخزاناق الجوفية في مصر
 4-3المالمح اإلدارية:
 ت و الهيك ايدافو يق يم جنول اللمية من محافظات (اوااو – قنا- -اطقلم – أاوا – ال حم اطحمم) لإجمالت ةد
 39ممك اًز  53مة نة  585قموة .صتت و محافظة قنا من ( 9مماكز) صتضو و و و ووم ا ه المماكز ( 9مة ) ات (قنا -أبو ايو و و و ووت -

دش وونا -قوص -ندع حمادو -نقاده – فمش وووه  -فقا  -الوقب) صتمف

صوحتوو ك ممكز لدانب الماصمة

واصو ووم لت ن المماكز لايضو ووافة إل مة نة قنا الدة ةا.

مدمو ة من الوحةات الموتية صالقمى التالمة ب غت فت مدمو ها  41صحةا مح ية قمصوة

تت مها  111قموة ص 1466كتم صندماً ص زبة.
 يتكون الهيبل اإلداري لمركز قوص مه مدينة قوص وعدد ( )5ولداق محلية قروية تشتتتتتتتتتتمل على خمس قرى أ و 19قرية
تابعة بإجمالي ( )24قرية يت عها نحو  219كلر ونجعا وعزبة

ضم الهيك ايدافو لممكز قوص مة نة صاحةا ات مة نة قوص اصمة الممكز صالتت اميت به ا اطام دنها فت فدم التافوخ



كا ااو وومها "كسو ووا" اص "جسو ووا" صممنااا مة نة المممم صف الملو ووم الق طت او ووميت كوس صمن اشو ووتل ااو وومها الحالت قوص .كما
ي ووتم

ةما

ةد ( )5صحةات مح ية قمصوة ات (الحماجية  -حدازا ق ت  -ةزام  -جماجوس  -ال اللس ووة) تي ووتم

قمى أم ص 19قموة تالمة لإجمالت ( )24قموة ات (ال ماتية  -الحمم صالدمافما  -المقمبية  -المخز  -المقافون  -حدازا لحمو
 -الم يقات  -المتمجية  -المقب  -الميا ية  -الدمالية  -جزوما مطيما  -الخمانقة  -اليممانت  -الح ة  -المسية  -المممى -

شنهوف -

ااة) صوت مها نحو  219كتم صندماً ص زبة.
جدول رقم ( )7الهيبل اإلداري على مستوى مراكز محافظة قنا
موقف القرى

الولدة المحلية للمدن
المراكز

عدد

أسم

عدد الولداق

عدد القرى التوابع

إجمالي عدد

إجمالي

العزب والنجوع

المحلية القروية

لولداق محلية قروية

عدد القرى

والكلور

1

قنا

1

قنتتتتا

7

17

24

212

2

أبو طشت

1

أبو طشت

5

28

33

191

3

نجع لمادي

1

نجع لمادي

9

19

28

271

4

دشنا

1

دشنا

5

12

17

144
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5

الوقف

1

الوقف

1

2

3

82

6

قلط

1

قلط

4

4

8

80

7

قوص

1

قوص

5

19

24

219

8

نقاده

1

نقاده

2

4

6

101

9

فرشوط

1

فرشوط

3

6

9

70

9

9

41

111

152

1370

اإلجمالي

المصدر :دليل الولداق المحلية  -األمانة العامة لإلدارة المحلية  -وزارة التنمية المحلية 2016 -

 5-3المالمح السكانية:
غ ةد اكا المحافظة حوالت  3164281نسمة تمف  %3.34مون حدم اكا الدمهوفووة ام  2017صلقة انختب ممةل

النمو الس و و و و و و وكووانت لووالمحووافظووة ةالل التتمات التمووةاد ووة المخت تووة حيووث ب غ ( )2.4% 2.1% 2.2%ةالل التتمات التمووةاد ووة
()2017 2006 – 2006 96 – 96 86

التوالت .صووض و و و شو و ووك فقم ( )17تطوف ممةطت النمو السو و ووكانت لالمحافظة

مقافنتا لايق يم صالدمهوفوة.



مف حدم او و ووكا التدممات الحض و و وموة نحو  %18.79من إجمالت او و ووكا المحافظة بينما مف او و ووكا التدممات الموتية نحو

 %81.21من إجمالت اووكا المحافظة ام  2017صبالتالت تلوونب المحافظة كمحافظة فوتية صوالحظ أ نس و ة اووكا حضووم
المحافظة أق من مفي تها

مس ووتوى الدمهوفوة صأ

منها لالنسو و ة ل موف .ويعت ر مركز قوص مركز ريلي ليث لمثل لجم

ستتتتتبان التجمعاق الحضتتتتترية نحو  %16 94بينما لمثل ستتتتتبان التجمعاق الريلية نحو  %83 06مه إجمالي ستتتتتبانا عا
2017



ي و ووتم ممكز قنا

أك م نسو و و ة من جم ة ا و ووكا المحافظة ام  2017حيث قطن ل صحةه  %21.67من إجمالت ا و ووكا

المحافظة .صوتوزع ا ووكا الحض ووم

المماكز المممانية بنس ووب مت ا نة حيث تق فت لمب المماكز ن  %6مف مماكز (أبو

اي و و و ووت – فمش و و و وووه – قتا صالوقب) صتزوة ن  %30كما فت ممكز قنا صومجع لن إل الةصف الوظيتت التت تقوم ل مة نة قنا
اصمة إدافوة ل محافظة ويأتي مركز قوص في فئة متوسطة ليث لمثل  %13 23مه سبان لضر المحافظة عا 2017

كما هو موضح بالشبل رقم ()18

 المحافظة اافدا ل سكا مف لاقت محافظات جنول اللمية حيث ب غ صافت الهدما (.)122494-
 ب غت أ ةاد ادام لمحافظة قنا  524ألب أاما لمتواا حدم لااما ل إل  4.8فمد أاما.

 تمتتع نسب ادمية بموف محافظة قن ووا مقافنة لمتواا الدمهوفوة ( )23%كما الحظ افتتاع نسب ال طالة ا ضا مقافنة لمتواا
الدمهوفوة ( .)9%صت غ نس و ة ادمية لةى ايناث ضوومب مفي تها لةى ال كوف فقة ب غت نس و تها  %23.94من جم ة ال كوف فت
او وون التم يم ص %45.84من جم ة ايناث فت او وون التم يم بتمةاد  .2006مما منت ضو وومصفا توجي اطاتمام ادك م إل قضو ووية
التم يم لالمحافظة.

 احت ت محافظة قنا الممت ة الفانية يو و ووم بين المحافظات المل و و وموة من حيث قيمة دلي التنمية ال ي و و وموة صال و
ص

غ ()0.711

مسو و ووتوى مماكز المحافظة تت ممكز (قنا) فت مماتب ممتتمة مقافنة ب اقت مماكز المحافظة صأ ضو و ووا متواو و ووا ممةل التنمية

ال يموة لمحافظة قنا وينخلض دليل التنمية ال شرية ليصل لنحو ( )0 637بمركز قوص

جدول رقم ( )8أهم المالمح السبانية لمراكز محافظة قنا عا 2017
المراكز

سبان الريف

سبان الحضر
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إجمالي السبان

التوزيع النس ي للسبان
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نسمة

%

نسمة

%

نسمة

%

ريف %

لضر %

1

قنا

448532

%17 45

237176

%39 90

685708

%21 67

%65 41

%34 59

2

أبو طشت

446776

%17 39

16952

%2 85

463728

%14 66

%96 34

%3 66

3

نجع لمادي

122901

%4 78

66173

%11 13

189074

%5 98

%65 00

%35 00

4

دشنا

522700

%20 34

55537

%9 34

578237

%18 27

%90 40

%9 60

5

الوقف

328142

%12 77

60334

%10 15

388476

%12 28

%84 47

%15 53

6

قلط

49025

%1 91

32360

%5 44

81385

%2 57

%60 24

%39 76

7

قوص

120052

%4 67

22373

%3 76

142425

%4 50

%84 29

%15 71

8

نقاده

385655

%15 01

78633

%13 23

464288

%14 67

%83 06

%16 94

9

فرشوط

146012

%5 68

24948

%4 20

170960

%5 40

%85 41

%14 59

2569795

%100 00

594486

%100 00

3164281

%100

%81 21

%18 79

اإلجمالي

المصدر :الجهاز المركزي للتع ئة العامة واإللصاء – النتائج النهائية لتعداد السبان عا 2017
3.5

18.79%

3.0

14.59%

85.41%

نقادة

2.5

16.94%

83.06%

15.71%

84.29%

فقر

39.76%

1.5

15.53%

1.0

9.60%

0.5

3.66%

معد النمو ( )%معد النمو ( )%معد النمو ( )%معد النمو ()%
86/76
96/86
2006/96
2016/2006

إجمالى الجمفورية

دشنا

84.47%

نجع حمادى

90.40%

فرشور

65.00%

أنو رشت

96.34%

34.59%
100%

الوق

60.24%

35.00%

0.0

إقليم جنوب الصعيد

81.21%

قوص

2.0

محافظة قنا

إجمالي المحافظة

قنا

65.41%
50%
 %حضر

0%
 %ري

شبل رقم ( )17تطور معدالق النمو السباني بمحافظة قنا

شبل رقم ( )18التوزيع النس ي لسبان لضر وريف مراكز

مقارنتا باإلقليم والجمهورية

محافظة قنتتتا2017 -

 6-3المالمح العمرانية:
 ت و الهيك المممانت ل محافظة من  9مة أضافة إل قنا الدة ةا.



وصووب الهيك المممانت القائم لالتممكز الي وموطت صالسووكانت صت مز اللووتة الموتية لالمحافظة صوتمكز اووكا الحضووم لممكز قنا
بنس و ة تل و إل  %39.90ويحصتل مركز قوص على نحو  %13 33مه عدد ستبان لضتر المحافظة صووض و اليووك فقم
( )19ممةطت التحضم لمماكز محافظة قنا ام .2017

 تحتاو المحافظة إل إ ادا توزوع الس ووكا
مس ووتوى الحض ووم حت ط ثّم ا ا الوض ووع او و اً
ااووتيمال مز ٍوة من السووكا
التضوواؤل نتيدة اطنتيوواف المممانت يها لمةم قةفا المة القائمة
إنيا مة جة ةا

ادق طاتيمال الزوادات السكانية المتوّقمة.

المقمة الز اف ية اآلة ا فت

وج النظم إل ضوومصفا
مما ّ

 تقع مة نة قنا فت الت ة الحدمية من ( )100-250ألب نسو و و و و و وومة بينما تقع ممظم مة المحافظة فت الت ات الحدمية من (-50
 )100ألب نسو وومة ص( )25-50ألب نسو وومة ص( )10-25ألب نسو وومة بينما تقع مة نة قنا الدة ةا فقا فت الت ة الحدمية أق من
 10اطا نسمة .كما او موض لالدةصل فقم (.)9
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 النما المممانت الس و ووائة لالمحافظة او النما الخط ال فيب
جان ت نهم الني صال و تخ من الطمول الز اف ت محو اف اولياً
ل توزوع تقع ي أص حول المماكز الحضموة المئيسية .صووض اليك فقم ( )20تلنيب التدممات المممانية لمحافظة قنا .صلقة
مسووط المحافظة ص ةم اطاووتتادا لالظهيم

أدى افت اه التنمية لاليووك الي وموطت لالوادو الضوويل إل اووو توزوع التدممات

اللحماصو لها.

 تل المساحة الم اولة لمحافظة قنا إل  %14.68من إجمالت مساحتها مما مكا اتساع الظهيم اللحماصو لها بينما تل
مساحة المناال غيم الم اولة إل  %85.32من المساحة ال ية ل محافظة.

 تمكا نس و و و ووب توزوع اا و و و ووتمماطت اد افض و و و ووت صالموض و و و ووحة لالي و و و ووك فقم ( )21بين المناال المنماه ( )14.68%صغيم المنماه
( )%85.32ةم اطت از بين الممموف صالالممموف

مستوى المحافظة.

جدول رقم ( )9اللئاق الحجمية لمدن محافظة قنتتتا2016-
اللئاق الحجمية

عدد المدن

المدن المتواجدة بالمحافظة

المدن المليونية

0

-

 500ألف  -مليون نسمة

0

-

 500-250ألف نسمة

1

قنا

 250-100ألف نسمة

-

-

 100-50ألف نسمة

4

دشنا  -قوص  -نجع لمادي  -فرشوط

 50-25ألف نسمة

3

نقادة  -فقط  -الوقف

 25-10ألف نسمة

1

أبو طشت

أقل مه  10آالف

1

قنا الجديدة

االجمالي

10

-

المصدر :الجهاز المركزي للتع ئة العامة واإللصاء – النتائج النهائية لتعداد السبان عا 2017
45.00%

39.76%
35.00%

14.59%

16.94%

15.71%

قوص

فقر

34.59%

25.00%
20.00%
15.00%

15.53%
9.60%

10.00%
5.00%
0.00%

3.66%
نقادة

الوق

نجع حمادى

دشنا

فرشور

أنو رشت

شبل رقم ( )19معدالق التحضر بمراكز محافظة قنا عا 2017
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شبل رقم ( )20تصنيف التجمعاق العمرانية بمحافظة قنا

شبل رقم ( )21نسب توزيع استعماالق األراضي بمحافظة قنا

 تمانت المحافظة من ضو و و وومب اطتلو و و ووالية بين شو و و ووقت المحافظة (شو و و وومق صغمل الني ) نتيدة اول الواجهة الني ية صق ة ناص و و ووم
اطتلال (صالتت تل إل  4ك افو فقا).

 تمتتع نسو ة الم انت المتلو ة ليو كات المياه صال همبا بنسو ة %92.85 %91.35

التوالت فت حين تمانت المحافظة من

اطنختاض الية ة فت نس ة الم انت المتل ة لي كة اللما اللحت المامة صالتت ب مت  %7.08من إجمالت الم انت.
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 7-3المالمح االقتصادية:
 تمت م محافظة قنا من المحافظات الز اف ية الل و و و وونا ية فهت أصل المحافظات فت إنتاو الس و و و ووكم صالطماام صالموز صالس و و و وومس و و و ووم
صال مكة ة صت غ المساحة المزفص ة  291.7ألب فةا تقمو ا مف قلب السكم نس ة  %64منها.
 تتميز محافظة قنا بوفما صتنوع مناال الد ل الس و و و ووياحت صل نها تتتقم إل ال نية ادا و و و وواا و و و ووية الس و و و ووياحية صتتنوع مناال الد ل
السياحت بين الوجهة الني ية صالم از افت التافوخية صالة نية صمنها التم ونية مف  :مم ة دنةفا ال و قع
لمة 5كم من مة نة قنا صأ ضووا آثاف إاووالمية مف  :مسوودة المافا لا اوويةو

الدانب الغمبت من الني

ة المحيم القناصو صالمسوودة المممو لقوص

صأةي ام اآلثاف الق طية مف  :مدمو ة ادد ما لممكز نقادا.
 لشتتتهر مركز قوص بزراعة قصتتب الستتبر وانتاج الستتبر وتعت ر مدينة قوص مدينة زراعية صتتناعية تجارية وأهم الصتتناعاق
بها السبر  -لب الورق – مجمع المطاله – صناعة الزيوق  -النجارة والحدادة  -الحلوياق  -الخزف  -ال ار  -عسل
النحل  -السجاد والكليم

 تضووم المحافظة منطقتين صوونا يتين (كالحين لقتا صاو بندع حمادو) لايضووافة إل المنيوولت اللوونا ية الضووخمة مف مدمع
ادلومنيوم صملانع السكم صادامنت صالغزل صالنسيﺞ.
 ت غ مساحة الود ا صادفاضت اللحماصوة اللالحة ل ز اف ة لالمحافظة نحو  424.5ألب فةا .
 1-7-3يحديد األصول والموارد :أدوار ووظائف التجمعات ويأثيرها على نطاق
المشروع:
 قطاع الزراعة:
 صجود مساحات ك يما من ادفاضت الخل ة صالقاب ة لالاتلالح.

صصجود مخزص مائت ط ل س ل .

 صفما الموافد المائية من نهم الني

 صجود منتدات ز اف ية مف القم صقلب السكم.
 صفما اد ةو المام ة.
 صجود مخ تات ز اف ية لكميات ك يما ( 350ألب ان مخ تات لقلب السكم فت الحقول).
 صجود اطوع قوو ل يما

المحافظة.

 توج الةصلة لالاو و ووتلو و ووالح  1.5م يو فةا من ضو و وومنها  43.5ألب فةا لالمحافظة صصجود  424.4ألب فةا قاب ة
لالاتلالح فت المحافظة.


قطاع الصناعة:
 صجود منطقتين صنا تين صتوافم لمب المواد الخام.
 صجود حوافز تميزوة لالاتفماف فت المناال اللنا ية حيث تخلص اطفاضت اللنا ية لالمدا .
 صجود منتدات ز اف ية مغ ة ل لنا ات القائمة.

 صجود منتدات ز اف ية تستخةم كمةةالت انتاو فت لمب اللنا ات صةاصة قلب السكم.
 صجود ا س ة صنا ات

مخ تات قلب ملانع قلب السكم.

 صجود لمب الهي ات التنمووة تقوم بتةفوب الي ال
 صقوع جز ك يم من المحافظة فت المف ث ال ا ت.
 القمل من موانئ التلة م


الحما اليةصوة.

ت ال حم اطحمم صالقمل من مطاف اطقلم.

قطاع السيالة:
 توفم إمكانيات التنمية السياحية:

100

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

 oالسياحة الني ية :صجود نهم الني .

 oالسياحة التم ونية :صجود آثاف فم ونية.
 oالسياحة الق طية :صجود آثاف ق طية.
 oالسياحة اطاالمية :صجود آثاف ااالمية.
 oتخليص  30ألب متم يقامة فنةق

الني .

 oتخليص  18ألب متم يقامة المتحب القومت لقنا.


قطاع ال نية األساسية:
 صجود ةد من الطمق ايق يمية التت تمبا المحافظة ب مب محافظات الدمهوفوة.
 اتساع ةد محةصد من الطمق المئيسية بةفجة تيسم م ية اطنتقال.

 إصو و و و و ووةاف قانو النق الموحة او و و و و وووا يو و و و و وودع اطاو و و و و ووتفماف فت قطاع النق المام ل مكال لما تتل مع أاةاا التنمية
اطقتلاد ة صاطجتما ية فت الدمهوفوة.

 صجود ش و و كة من المحاصف الممضو ووية التت تمبا بين شو وومق المحافظة (او وواح ال حم اطحمم) صغمل المحافظة (شو وواائ
الني ).

 صجود ش كة من ةطوه السكة الحة ة ة لنق المكال اص ال ضائع.
 صجود ةا مطافات دصلية تمبا المحافظة لالمالم الخافجت.

 افت اه المحافظة لي كة نق نهمو (نهم الني ) صبمينا لحمو (مينا القليم).
 2-7-3المقومات والفرص اال ستثمارية االقت صادية المتاحة على م ستوى النطاق
األشمل:
 اللرص التنموية في إطار دليل المواطه للخطة االستثمارية بمحافظة قنا :2017/2016
أ -قطاع الزراعة:

 ميمصع إنيا مخاز صثالجات لت موة الخضم صالتاكهة ممكز أبو ايت بت تة ااتفمافوة  70م يو جني .
 احالل صتدة ة ش كات اللما المغط فت مساحة ألب فةا بت تة ااتفمافوة  7م يو جني .
 انيا صالحال صتدة ة ا مال صنا ي (ك افو أقمام مل ات) بت تة ااتفمافوة  8م يو جني .
 انيا ك افو

تم ة ال البية صمةة القناصو بت تة ااتفمافوة  4.7م يو جني .

 انيا محطة ة ا اانا بت تة ااتفمافوة  4.6م يو جني .
ب -قطاع العمران وال نية االساسية:

 انيا محطة مياه فمشوه بت تة ااتفمافوة  80م يو جني .

 اات مال انيا م ة صمحطة تنقي صة از صةطوه صش كات لمة نة قنا الدة ةا بت تة ااتفمافوة  35.5م يو جني .
 اات مال احالل صتدة ة ش كات مياه (دنةفا أصطد ممص الحمصا الد الصو) ممكز قنا بت تة ااتفمافوة  18.1م يو جني .
 اات مال أنيا ةزانات وو لمحطة مياه أفمنت بت تة ااتفمافوة  18م يو جني .

 ففع كتا ا ةطوه نق الخام صالمنتدات ليمكة أنابيب ال تمصل بت تة ااتفمافوة  123.2م يو جني .
 اني ووا امق تنمووة صك افو لمبا محافظات جنول الل وومية لالطمق المئيس ووية ش وومق صغمل الني بت تة اا ووتفمافوة  51.7م يو
جني .
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 اات مال فصب الطمق لممكز قنا صالماصمة بت تة ااتفمافوة  20.1م يو جني .
 اات مال فصب الطمق لممكز قوص بت تة ااتفمافوة  6.6م يو جني .

 توامات محطة صما صحت قنا  55ألب م 3وم صلغالة اليدموة بت تة ااتفمافوة  30م يو جني .
 اات مال انيا محطة ففع صمحطة ممالد صةطوه امد لمة ن قنا الدة ةا بت تة ااتفمافوة  28.2م يو جني .
 اات مال محطة صما صحت اانا بت تة ااتفمافوة  25م يو جني .
 انيا صما صحت المماشةا بت تة ااتفمافوة  25م يو جني .
ج -قطاع الخدماق:

 ميمصع القمى اطكفم احتياجا بت تة ااتفمافوة  135.1م يو جني .
 تطووم المستيت الداممت لقنا بت تة ااتفمافوة  84م يو جني .

 انيا صتدهيز فلول التم يم ادااات بت تة ااتفمافوة  60.4م يو جني .
 تطووم ك ية اب التم صادانا لداممة جنول الوادو بت تة ااتفمافوة  33.3م يو جني .
 تطووم مستيت ندع حمادو الممكزو بت تة ااتفمافوة  60م يو جني .

 تطووم مستيت أبو ايت الممكزو بت تة ااتفمافوة  50م يو جني .
 اات مال انيا صحةات صحية لمة نة اي الدة ةا بت تة ااتفمافوة  36.2م يو جني .
 ال منامﺞ القومت لياكا اطجتما ت لقنا بت تة ااتفمافوة  2250م يو جني .
 اات مال انيا م انت ةةمات ام لمة نة قنا الدة ةا بت تة ااتفمافوة  45.5م يو جني .
 3-7-3قرى الظهير الصحراوي بمحافظة قنا:
 ااتهةفت الةصلة إنيا قمى لالظهيم اللحماصو ل محافظات صتمف ت اداةاا المئيسية لميمصع قمى الظهم اللحماصو فيما
ت:
 قيام مدتممات ممانية جة ةا حضافوة صمخططة. الحة من ظااما الهدما الةاة ية من الموف إل المة توفيم فمص م جة ةا. -منع التمةو

ادفاضت الز اف ية فت القمى القائمة من ةالل توجي التنمية إل ادفاضت الز اف ية ت ن القمى الدة ةا.

 اطاتتادا من الفمصات الط يمية المتوفما ةافو الوادو الضيل.

صقة تن ت الةصلة لتحقيل ا ه اداةاا إنيا  ٤٠٠قموة لالظهيم اللحماصو ص لن من ةالل ص ازفا اياكا ( ١٣٨قموة
اكنية) صص ازفا الز اف ة ( ٢٦٢قموة لخطة ااتلالح الم يو فةا ).



صتمف ت أاا اةتياف القمى الدة ةا فيما ت:
 ت مة ن القموة ادم من  5-٣كم. صجود شموا حمكة فئيست قموب مبطها لالمناال المحيطة. مساحة القموة من  ١٠٠إل  ٢٠٠فةا ” زمام اكن “. -تستو ب القموة من  ١٠إل  ١٥ألب نسمة.
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وعلى مستوى قرى الظهير الصحراوي المستهدفة لمحافظة قنا؛ فقد تضمه المشروع عديد مه القرى؛ ليث تضمنت
المرللة األولى إقامة قرية والدة في بالعقب /قوص؛ وتضمنت المرللة الثانية إنشاء  4قري ببل مه :كر عمران وبالد
المال والحاج سال وأبو دلاب

صووض اليك فقم ( )22توجهات المخططات اطاتماتيدية لمحافظة قنا صايق يم التنموو ل تدمع المقتمح فت ممكز قوص:
شبل رقم ( )22المخططاق االستراتيجية للمحافظة واإلقليم التنموي
ااتماتيدية التنمية

لمحافظات إق يم جنول

الحة من النمو السكانت ل تدممات المممانية القائمة التت تقع

مقاب تحتيز الحماك السكانت ل محافظة صزوادا ممةطت النمو المممانت صول
المناال اللحماصوة

اللمية
ةطة تنمية

ادفاضت الز اف ية

إنيا مة جة ةا فت اتدااات النمو المممانت الط يمت لالمناال اللحماصوة لميةا

محافظة قنا

ن ادفاضت الز اف ية صادفاضت القاب ة لالاتلالح

قمى الظهيم

تضمنت الممح ة ادصل إقامة قموة صاحةا فت المقب قوص صتضمنت الممح ة الفانية

اللحماصو

إنيا  4قمو لك من :كمم م ام صبالد المال صالحاو االم صأبو د ال

 8-3مالمح البنية األساسية اإلقليمية:

 1-8-3الطرق االقليمية:
أ -الطرق اإلقليمية الرئيسية المارة بالمحافظة:


امول القااما أاوا الز اف ت (شمق الني ) لطول  852كم.



امول القااما أايوه أاوا الز اف ت (غمل الني )  905كم.



امول القااما أايوه أاوا اللحماصو (غمل الني ) لطول  807كم.



امول القااما أايوه ادقلم اللحماصو (شمق الني ) (امول اللمية الحم) لإجمالت اول 309كم.



امول قنا – اتاجا لطول 120كم.



امول اللمية  -ال حم ادحمم لطول 200كم.
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شبل رقم ( )23ش بة الطرق اإلقليمية المارة بالمحافظة
ب -الطرق االقليمية الثانوية:


امول ادقلم – الخافجة لطول 250كم.



امول قتا – القليم  140كم.

ق -وصالق إقليمية:


ات التت تمبا بين القمو صالندوع ب مضها صتمبطها لالمماكز التالمة لها صوتماصح مضها بين  8ص 10متم تيم حافا
ممصفوة ل

اتداه صحالة المصب متواطة للتة ام صحدم الممصف اليومت المقةف

ي فت المتواا  800ممك ة وم.

 2-8-3المدخل اإلقليمي لمنظومة المياه لمحافظة قنا:
تمف محافظة قنا إحةى الخما محافظات المكونة يق يم جنول اللوومية صات محافظات (أاوووا صادقلووم صقنا صال حم ادحمم
صاو و و وووااو) .صتمتمة محافظات ايق يم

محطات المياه الممشو و و ووحة فت التغ ة لمياه اليو و و وومل ص لن لوقو ها

نهم الني صأغ ها

لخةمة مة المحافظات بينما تخةم المحطات المةمدة صالنقالت التدممات السو و و و و و ووكنية المت ا ةا كما تمت م محطات اآللاف الدوفية
الملةف المئيست لخةمة القمو.
صقة ب غ أك م ممةل لنلو و وويب التمد من مياه اليو و وومل المسو و ووته ة ( ٤٤٨,٧لتم .وم فمد) صووجة لحضو و ووم محافظة ال حم ادحمم
نل و وويب ل تمد من إجمالت كمية مياه الي و وومل المنتدة ( ٤٦٠,١لتم.

صو ي حض و ووم ادقل و ووم ( ٢٥٦لتم .وم فمد) بينما صصو و و أ

وم ف مد) صووجة فت حضو و و ووم محافظة ال حم ادحمم أ ضو و و ووا بينما ب غ أق نلو و و وويب ل تمد من إجمالت كمية مياه اليو و و وومل المسو و و ووته ة
صالمنتدة فت فوف محافظة ال حم ادحمم ( 45.2لتم .وم فمد) ل

منهما.

تتماصح أقطاف شو كات مياه اليوومل لإق يم جنول اللوومية من ( )1000 – 50مم صاليو كات المنت ا متنو ة غ ب
اطا ستوس التت تمانت فت ممظمها من او حالة الوصالت.
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صالدة م لال كم او فصو ووة ظااما تمة من الموام المئيسو ووية التت تق
صفد الني

اطاو ووتتادا من ملو ووادف المياه صات ظااما اياما صت و

نة الملة أثنا السةا اليتووة.
شبل رقم ( )24نصيب اللرد مه مياه الشرب المستهلكة بإقليم جنوب الصعيد على مستوي الريف والحضر
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األقصر

نصيب الفرد بالريف من مياه الشرب المستهلكة (ل/ف/ي)

سوهاج

قنا

نصيب الفرد بالحضر من مياه الشرب المستهلكة (ل/ف/ي)

المصدر :المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا  – 2016-9اإلطار القومي واإلقليمي لمحافظة قنا



الوضع الراهه لمنظومة المياه على مستوي محافظة قنا:


محطاق المياه:

تمتمة محافظة قنا

نهم الني صأفم المخت تة كملو ووةف أاو ووااو ووت لمياه اليو وومل حيث وجة المة ة من المحطات السو ووطحية

صالمةمدة صالنقالت التت تسحب م اشما تلمفات المياه المكما المط وبة .كما تم اط تماد فت لمب المناال

اآللاف اطفتوازوة فت

ايمةاد لمياه اليو و و و و وومل صتسو و و و و ووتمة ا ه اآللاف ميااها من ةزانات المياه الدوفية الط يمية صالتت تقع لمواقع متمةدا من المحافظة لممل
تماصح ما بين  30متم إل  85متم لمتواووا لو إل  45متم .صو غ إجمالت كمية المياه التم ية المنتدة من جميع صحةات اينتاو
 518864م 3صالدةصل فقم ( )10وض

ةد صحةات اينتاو صنلي ها من اينتاو لالمحافظة.

جدول رقم ( )10مصادر إنتاج المياه المختللة بمحافظة قنا
المحطات السطحية ال مى

المحطات السطحية اللغمى صالنقالت

المحطات الدوفية

المةد

ال مية المنتدة ألب م 3وم

العدد

ال مية المنتدة ألب م 3وم

العدد

ال مية المنتدة ألب م 3وم

9

218 6

82

165 5

47

134 8

المصدر :المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9
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الخزاناق العالية بمحافظة قنا:

الت لإجمالت اوومة تخزون  8825م  .صالدةصل فقم ( )11وض و بيانات الخزانات المالية لك

تم ةةمة محافظة قنا لمةد  98ة از

3

ممكز من مماكز المحافظة.
جدول رقم ( )11أقطار وأطوال ش باق المياه على مستوي مراكز المحافظة
مركز

عدد الخزاناق القائمة

إجمالي لجم التخزيه ( )3

1

أبو تشت

23

1940

2

فرشوط

10

700

3

نجع لمادي

8

560

4

دشنا

5

1320

5

الوقف

8

570

6

قنا

14

1570

7

قوص

9

705

8

نقادة

9

680

9

قلط

5

210

10

أرمنت

3

170

11

اسنا

4

400

98

825

اإلجمالي
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صل ن أغ ب الخزانات من الخماو و ووانة المس و و و حة صبحالة إنيو و ووائية او و ووي ة صط تمم اما لحالتها اينيو و ووائية المتهال ة أص لمةم كتا ة
الضغوه لالي كة لمفع المياه إليها.


ش باق مياه الشرب بمحافظة قنا:

تت و ش كات مياه اليمل لمحافظة قنا من مدمو ة من الخطوه المئيسية صالتم ية صتتماصح أقطافاا بين  1000-100مم صو غ
إجمالت أاوال الي كات لالمحافظة نحو  6218.65كم صل ن أغ ها قة مة صمتهال ة صفت حاجة إل إحالل صتدة ة.
جدول رقم ( )12الش باق القائمة على مستوي محافظة قنا
أقطار المواسير (مم)

أطوال المواسير (كم)

1000 - 100

6218 65

نوع المواسير
اس ستوس –  – PVCبالستيك – لديد
– زهر – صلب  -خرسانة

المصدر :المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9

 3-8-3المدخل اإلقليمي لمنظومة الصرف الصحي لمحافظة قنا:
لالنسو ة ل لوما اللوحت فيتم ةةمة محافظات جنول اللومية ليو كات موااويم انحةاف ل قطاف تتماصح من ( 1400 -150مم)
بنو يات مخت تة من (التخاف – ال الا و ووتين – الخما و ووانة) إط أ شو و و كات الل و ووما الل و ووحت ط تغط أغ ب المناال ل نحا ايق يم
حيث توجة كفيم من المناال التت ط وجة بها ش و و و كات اللو و ووما اللو و ووحت صتمتمة
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ةزانات تح ي ةاصو و ووة لك منزل حيث تم
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تمنيووات مما خ ل ميوواك بي ية نتيدة ات ا ه الخزانات صافتتاع منسووول المياه الدوفية صما نتﺞ

صووما فائب ا ه الخزانات
ن من أضماف ممانية صبي ية.
صصجة أ أ
لتم فمد /وم)

نلو و وويب ل تمد من إجمالت ااقة اللو و ووما اللو و ووحت وجة فت حض و و ووم محافظة أا و و ووا صولوو و و إل (١٥٩

ي حضو ووم محافظة ال حم ادحمم ( 136.7لتم فمد /وم) فت حين ط تمتع التمد فت فوف ايق يم لخةمة صو ووما

صحت لااتفنا لمب قمى محافظة قنا.
شبل رقم ( )25معدل التصرف لللرد بإقليم جنوب الصعيد
180
160
140

متطلبات الكود المصري

120
100
80
60
40
20
0
البحر األحمر

األقصر

أسوان

نصيب الفرد بالريف من إجمالي طاقة الصرف (ل/ف/ي)

سوهاج

قنا

نصيب الفرد بالحضر من إجمالي طاقة الصرف (ل/ف/ي)
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الوضع الراهه لمنظومة الصرف الصحي على مستوي محافظة قنا:


االتصال بش باق الصرف الصحي:

تمت م ةةمة اللو ووما اللو ووحت لمحافظة قنا أق لكفيم من ةةمة ايمةاد لمياه اليو وومل .حيث ط وجة فت الوقت الماان لممظم
مة المحافظة نظام ل ل ووما الل ووحت المت ام لالي ووك المتمافا

ي من الناحية الهنةا ووية أو شو و كة التدميع لاطنحةاف الط يمت

صمحطات ففع صمحطات الممالدة.
صفت أغ ب المناال الغيم مخةصمة تم التخ ص من مياه الل و ووما الل و ووحت ن امول بيافات الل و ووما صةزانات التح ي صالتت
تلما ت ن المياه بةص ممالد إل لاان ادفض مما تس ب فت انسةاد مسام التمبة صافتتاع منسول المياه الدوفية فيها صو دو لن
إل ات مياه اللووما اللووحت

اووط ادفض ادمم ال و دو إل آثاف ا و ية

القمو ة من ا ووط ادفض .صا ا لايض ووافة إل ما مكن أ

سو و

م ية إلقا ا ه المصاا ووب

الطمق الز اف ية صالملافا من أضماف جسيمة.


ال ي ة لايضووافة إل ت وث المياه الدوفية

محطاق معالجة الصرف الصحي بمحافظة قنا:
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اد افض ووت التض ووا أص

حواا
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تم ةةمة المحافظة من ةالل  12محطة ممالدة لإجمالت ااقة تل ووميمية تلو و إل  317.6ألب م 3وم .الدةصل فقم ()13
وض محطات الممالدة القائمة لمحافظة قنا شامالً تافوخ اينيا صنطاق الخةمة صكيتية التخ ص من المياه الممالدة.
جدول رقم ( )13بيان محطاق المعالجة على مستوي محافظة قنا
المركز

اسم المحطة

الطاقة التصميمية

محطة معالجة الصالحية
)(Trickling Filters

قنا

محطة توسعاق الصالحية
)(Trickling Filters
محطة معالجة المنطقة الصناعية
(برك أكسدة)

قلط

محطة معالجة قلط
(برك أكسدة)

قوص

محطة معالجة قوص (برك أكسدة)

أبو

محطة معالجة أبوتشت

تشت

(برك أكسدة)

نجع

محطة معالجة نجع لمادي

لمادي

(برك أكسدة)

الوقف
فرشوط

محطة معالجة فرشوط
(برك أكسدة)

محطة معالجة نقادة
(برك أكسدة)

محطة الكويت
(برك أكسدة)

دشنا

25000

( /يو )
3

28654

محطة معالجة دشنا
(برك أكسدة)

1985
مدينة قنا

55000

2801

1997

10000

566

1996
تحت

30000

-

24000

11735

2008

26000

9680

2010

25000

8568

2013

اإلنشاء

30000

5000

2015

2000

-

-

30000

14000

2600

500
-

58000
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اإلنشاء

محطاق الرفع:

108

تحت

اإلنشاء
1996
-

المياه المعالجة

ري الغابة الشجرية
جنوب المحطة

المنطقة

في أرض فضاء خلف

الصناعية بقلط

ج ل بجوار المحطة

مدينة قلط

ري الغابة الشجرية

مدينة قوص

ري الغابة الشجرية

مدينة أبوتشت

ري الغابة الشجرية

مدينة نجع

ري مابة شجرية

لمادي

بمسالة  3000فدان

ال يوجد مشروع صرف صحي متكامل

محطة معالجة كو الض ع
نقادة

( /3يو )

الطاقة اللعلية

تاريخ

نطاق الخدمة

كيلية التخلص مه

ري مابة شجرية
مدينة فرشوط
قرية كو
الض ع

بمسالة  1285فدان
جاري إنشائها

ري الغابة الشجرية

مدينة نقادة

ري الغابة الشجرية

قرية الكويت

المحطة ال تعمل

مدينة دشنا

تحت اإلنشاء مه
1996
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تم ةةمة محافظة قنا من ةالل  13محطة ففع فئيسو و و ووية ص 15محطة ففع فم ية صووجة محطتا ففع فئيسو و و ووية ص 5فم ية تحت
اينيو ووا صلم تم ااو ووتالمها حت اآل  .ص نة دةول ا ه المحطات الخةمة تل و و

محطات المفع المئيسو ووية  15صالتم ية  20صالدةصل

فقم ( )14وض أ ةاد محطات المفع القائمة لالمحافظة.
جدول رقم ( )14محطاق الرفع على مستوي محافظة قنا
عدد محطاق الرفع العاملة

المركز
قنا
قلط

رئيسية

فرعية

اإلجمالي

2

7

9

محطة فرعية  2 +تحت االنشاء

3

قوص

1

1

2

أبو تشت

1

2

3

نجع لمادي

2

4

6

فرشوط

2

3

5

نقادة

 2تحت االنشاء

2

دشنا

 2محطة رئيسية  3 +تحت االنشاء

5

اإلجمالي

35
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خطوط الطرد وش باق االنحدار القائمة:

جةا ل قائمين
ايمةاد لمنظومة صو و ووما صو و ووحت مت ام لدميع مناال محافظة قنا تمف تحةو ك يم ً

مما .ص ت كا مس و ووتوو ايمةاد لمياه الي و وومل صال و تمةى نسو و و ة %90
مس و ووتوو المحافظة أص الةصلة ً

ايمةاد لالخةمة
مس و ووتوو المحافظة فإ

جةا صشو و
ايمةاد لخةمات الل ووما الل ووحت ط تمةى نسو و ة  .%20ب إ لمب مي ووافوع الل ووما الل ووحت القائمة حالتها ا ووي ة ً

متوقتة .صمن  9المة المئيسية فت المحافظة ( واصم المماكز) وجة  5مة فقا مخةصمة صادفبمة ال اقية جافو إنيا أنظمة صما
صووحت لها .أما من  153قموة فئيسووية فيوجة منها  6قمو فقا مخةصمة ص 12مخةصم جزئت ص 42قموة مةفجة فت ةطة الهي ة القومية
تماما لايضافة إل جميع القمو التم ية صالمزل صالندوع.
لمياه اليمل صاللما اللحت صباقت الو  93قموة محمصمة ً
حيث غ إجمالت ش و و و و و و كات اطنحةاف القائمة حوالت  659كم ل قطاف مخت تة منها حوالت  350كم لمة نة قنا فقا صال اقت موزع
ت المة صالقمو ادةمى.
أما ةطوه الطمد فيل إجمالت أاوالها إل  132كم صتتماصح أقطافاا من  200مم إل  1000مم .صالدةصل فقم ( )15وض
أاوال ةطوه الطمد صش كات اطنحةاف لالمماكز المخةصمة.

جدول رقم ( )15بياناق ش باق االنحدار وخطوط الطرد على مستوي كل مركز بالمحافظة
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المركز

خطوط الطرد

أطوال ش باق االنحدار

أطوال الخطوط (كم)

االقطار (مم)

(كم)

أبوتشت

15

500 - 200

15

فرشوط

27

700 - 200

44

نجع لمادي

24

1000 - 600

47

دشنا

20

800 - 100

46

قنا

32

1000 - 500

350

قلط

14

تحت اإلنشاء

26

قوص

17

1000-430

101

نقادة

65

1000

30

اإلجمالي

155.5

1000 - 200

659
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 4-8-3المدخل اإلقليمي لمنظومة المخلفات الصلبة لمحافظة قنا:
تة ووووتص مج ووووالس الم ووووة بإق م جنول اللمية بمم ووووات جم ووووع صنق وووو صال ووووتة ص م وووون القمام ووووة الناتج ووووة م وووون م ووووة ايق م
المةت تة .صف و وت المن و واال الف ت و وة تتو ووول الصحو ووةات المح و وة القفص و وة أ م و وال جم و وع المة ت و وات الص و و بة الناتج و وة مو وون بمو ووب القو وومى
صنق ه و و و وا إل و و و و مصاقع التة ص النه وائت م وون القمام وة .صط تصج ووة أ و وة ما و واامات حال و وة ل قا و واع الة و واص ف و وت أ م و وال تجم و وع صنق و و
صال وتة ص موون المة ت وات الل ة.


السياساق واألهداف القومية ألعمال التخلص مه المخللاق الصل ة:
تمتبف مشك ة إدافا المة تات الص بة م أام المشكالت الب ئ ة التت تصاج مصف حال اً نظ اًم لت از وة كم وة او ه المة توات بكو ما

تتمةض نها م ظوااف ا ب ة صت ث فات ضافا

الصحة المامة صالب ئة صاطقتصاد القصمت.

و ض ووو تن وامت ال ووو ت الب ئ وت ف وت مص ووم ب بم واد مش وك ة إدافا المة ت وات الص و بة صإدفاك الدصل وة ل حاجووة الم حووة لمصاجه ووة
ا وو ه المشك ة صفقاً لمنهﺞ

مت ا م شف ت مصف فت صضع ايات افت ج ة القصم ة يدافا المة تات الص بة فت مصف وام ١٩٩٢

ص لوون بمش وافكة كاف وة ادا وماا الممن وة ا ووا مؤاا وات حكصم وة أص غ ووم حكصم وة أص أف وماد أص جما وات م وع ادة و ف وت اط تب واف
ادصضاع الحال ة صقد تضمنت ا ه ايات افت ج ة نقاهاً د دا م أامها:
تووم إنش وا جه واز ش وئص الب ئ وة ف وت وام  ١٩٨٢صال و و أ ووة ا ك ت و صتحد ووة ما وئصل ات م وما أةوومى صفق وا لق وانص الب ئ وة فقووم ٤
لا ونة  ١٩٩٤كما قامت الدصلة أ ضا بإنشا ص ازفا الب ئة فت ام .١٩٩٧
صقامت ص ازفا الب ئة بصضع اداداا صالا ااات الب ئ ة (شام ة قهاع المة تات الص بة) صات كما ت:


الهدا اطات افت جت :إدةال البمد الب ئت فت جم ع الا ااات الةاا الب افمﺞ القصم ة صا صك ات المجتمع.



الهدا متصاه المدى :حما ة المصافد الهب م ة التنصع الب صلصجت صت افثنا الثقافت صالتاف ةت فت إهاف التنم ة المتصاص ة.



الهدا قص ف المدى :ةتض ممدطت الت صث الحال ة ل حتاظ
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الصحة المامة صاطفتقا بنص ة الح اا.
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صقد أصدفت ص ازفا الدصلة لشئص الب ئة "ايات افت ج ة الصهن ة ليدافا المتكام ة ل مة تات الب د ة الص بة" صالتت تضمنت الا ااات
صالتصجهات التال ة:


الحكصمة المفكز ة تقصم بت ا ف تنت ايات افت ج ة.
التةه ه صالم افقبة صالتحكم.



المحافظات مائصلة



تمز ز مبدأ مشافكة القها

المام صالةاص صالمجتمع المح ت فت الم افحل المةت تة يدافا المة تات الص بة بام قة

فمالة م ح ث التك تة مما مهد المجال لالاتثمافات فت ا ا المجال.





اطاتفداد الكامل ل تكاليب لتمز ز مشافكة القهاع الةاص صااتدامة النظام.



تشج ع التدص ف م ةالل تشج ع صنا ت صتنم ة أاصاق المنتجات المماد تدص فاا.



ز ادا مشافكة الجمهصف صتص ت فت مةت ا أبماد التةه ه التنم ة صتنت ايات افت ج ة.

التخلص مه المخللاق الصل ة على مستوي محافظة قنا:


كمية المخللاق المتولدة والمجمعة بالمحافظة:
خت ب ممةل تولة المخ تات الل و و و و و و و ة السو و و و و و ووكنية فت المة نة ن فت القموة حيث

كدم فمد وم بينما

غ ممةل تولة المخ تات فت المة نة 1.0

غ فت القمى  0.5كدم فمد وم صط وجة نظام وضو و و و و كميات المخ تات المتولةا أص المدممة بنسو و و و و ة دقيقة فت

محافظة قنا إط من ةالل حس و ووالات تقة موة تمت ا و وونة  2014لممةل التولة ل تمد من المخ تات صالتت تم تقة ماا لالمناال الحضو و وموة
حوال  0.7كدم فمد وم صبالمناال الموتية حوال  0.37كدم فمد وم صتل و و و و و و نس و و و و و و ة ما تم جمم إل حوال  %75فت المناال
الحضو وموة أما لالمناال الموتية فتلو و النسو و ة إلت  %30صالدةاصل فقم ( )17 16وضو و كمية القمامة المتولةا صالمدممة فت جميع
مماكز محافظة قنا ا قاً ل مم ومات الوافدا من إدافا المخ تات الل ة لالمحافظة.
صبنا ً
لالدةصل ()17

ا ه التقة مات اوووا تم حسووال كمية القمامة المتولةا صالمدممة فت الحضووم صالموف ل وضووع الماان كما او موضو
النحو التالت:

 ممةل تولة المخ تات فت الحضم  1.0كدم فمد وم ممةل تولة المخ تات فت الموف  0.5كدم فمد وم ممةل تدميع المخ تات فت الحضم %80 ممةل تولة المخ تات فت الموف %60صفيما ت بيا لحدم المخ تات الل ة الناتﺞ من مماكز المحافظة المخت تة .صمن الدةاصل تض أ كمية المخ تات الل ة المتولةا
فت اليوم انة  2014ات  1383ان وم صكمية المخ تات الل ة المدممة ات  592.5ان وم .أما لالنس ة ل مخ تات الل ة
المقةفا ل وضع الماان فهت  1916ان وم صالمدممة  1280ان وم.
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جدول رقم ( )16لجم المخللاق الصل ة المتولدة والمجمعة مه مراكز المحافظة المختللة ()2014
كمية القمامة المتولدة (طه/يو )

كمية القمامة المجمعة (طه/يو )

المركز
لضر

11

11

ريف

140

22 5

151

33 5

لضر

44

30

ريف

43

33

إجمالي مركز فرشوط

87

63

لضر

40

35

ريف

175

0

215

35

لضر

25

3

ريف

18

1

إجمالي مركز الوقف

43

4

لضر

45

30

ريف

128

120

إجمالي مركز دشنا

173

150

لضر

250

230

ريف

150

0

400

230

لضر

18

8

ريف

48

9

إجمالي مركز قلط

66

17

لضر

50

45

ريف

130

0

إجمالي مركز قوص

180

45

لضر

18

15

ريف

50

0

إجمالي مركز نقادة

68

15

اإلجمالي

1383

592 5

أبو تشت

إجمالي مركز أبو تشت
فرشوط

نجع لمادي

إجمالي مركز نجع
لمادي
الوقف

دشنا

قنا

إجمالي مركز قنا
قلط

قوص

نقادة

المصدر :المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9
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شبل ( )26كمية القمامة المتولدة والمجمعة بمحافظة قنا (طه/يو )
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
نقادة

قوص

قفط

قنا

دشنا

كمية القمامة المجمعة طن/يوم

الوقف

نجع حمادي

فرشوط

أبو تشت

كمية القمامة المتولدة طن/يوم

جدول رقم ( )17لجم المخللاق الصل ة المتولدة والمجمعة مه مراكز المحافظة المختللة في الوضع الراهه
كمية القمامة المتولدة (طه/يو )

كمية القمامة المجمعة (طه/يو )

المركز
لضر

20

16

ريف

227

136

247

152

لضر

62

49

ريف

60

36

إجمالي مركز فرشوط

122

85

لضر

62

50

ريف

250

150

312

200

لضر

32

26

ريف

26

16

إجمالي مركز الوقف

58

42

لضر

64

51

أبو تشت

إجمالي مركز أبو تشت
فرشوط

نجع لمادي

إجمالي مركز نجع لمادي
الوقف

دشنا
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كمية القمامة المتولدة (طه/يو )

كمية القمامة المجمعة (طه/يو )

المركز
ريف

165

99

إجمالي مركز دشنا

229

150

لضر

285

228

ريف

216

129

501

357

لضر

26

21

ريف

59

35

إجمالي مركز قلط

85

56

لضر

76

61

ريف

193

116

إجمالي مركز قوص

269

177

لضر

24

19

ريف

69

42

إجمالي مركز نقادة

93

61

اإلجمالي

1916

1280

قنا

إجمالي مركز قنا
قلط

قوص

نقادة



أسلوب التخلص مه المخللاق الصل ة:
جدول رقم ( )18بيان المحطاق الوسيطة والمدافه المحبومة والمقالب العمومية بمحافظة قنا
المحطاق الوسيطة

المركز

المسالة

العدد

2

أبوتشت

1

4000

قرية القارة

فرشوط

( )

الموقع

المدافه المحبومة
الجهة

المنلذة
وزارة

العدد

المسالة
(فدان)

الموقع

المقالب العمومية
الجهة

المنلذة

العدد

المسالة
(فدان)

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

1

500

نجع لمادي

سيم

1

5

قرية هو

1

80

الوقف

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

دشنا

1

4000

قرية أبو

وزارة

دلاب

ال يئة

-

-

-

-

1

25

نجع

لمادي

ال يئة
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وزارة

ال يئة

الموقع
قرية القارة
قرية الحاج
سال

قرية هو
الوقف
الجديد
قرية أبو
مناع
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المحطاق الوسيطة
المركز

العدد

المسالة
( )2

الموقع

المدافه المحبومة
الجهة

المنلذة

العدد

المسالة
(فدان)

الموقع

المقالب العمومية
الجهة

المنلذة

العدد

المسالة
(فدان)

قرية

محافظة

الترامسة

قنا
-

1

1

10

1

30

قنا

-

-

-

-

*1

30

قلط

-

-

-

-

-

-

-

قوص

-

-

-

-

-

-

-

-

نقادة

-

-

-

-

-

-

-

-

2

70

70

الموقع
قرية

الترامسة
والصالحية
طريق فقط
القصير
الطريق

الصحراوي
الشرقي
مدينة
نقادة

الجديدة

المصدر :المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9

* المدفه المحبو بالترامسة :تم تنليذ خلية على مسالة  8فدان فقط ويمبه التوسع بإنشاء خاللا اخرى
كما وجة مسوواحة  176فةا مخل ولووة لممكز قوص يقامة مةفن محكوم صمسوواحة  124فةا مخل ولووة لممكز دشوونا يقامة
مةفن محكوم صمساحة  75فةا مخللة لممكز نقادا يقامة مةفن محكوم.
صووجة ملنما لتةصوم القمامة صإنتاو السماد المضوو:


ملنع تةصوم القمامة الت اماد ضوو لقموة اللالحية – ممكز قنا.



ملنع تةصوم القمامة الت اماد ضوو لقموة او – ممكز ندع حمادو.

 5-8-3المدخل اإلقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة لمحافظة قنا:


المحطاق المائية:

وجة لالمحافظة محطة تولية مائية ات قناام إانا صتتل محطة ال همبا لالهووا المالحت لال م اط سم لنهم الني

حوش التدميع صات تتلب لالخلائص التالية:

م مني

 الطول 110 :مت اًم الممض 60 :مت اًم اطفتتاع  28مت اًم


تم تولية ال همبا

ن امول او ووتة تمبينات ك سو ووولي متل و و ة م اش و وما لالمولةات ال همبائية صوتم نق الطاقة المولةا ال الي و و كة

الموحةا ل همبا

ن امول ثالث دصائم ةا اوائت جهة  132ك .ا ال محطة اا و و و و وونا القة مة 6 .تمبينات ك س و و و و ووولي لطاقة

( )14.28x6ميغاصات صثالث محوطت قةفا ( 11 11 132ك .ا) 17 34م.ا .أ 50 .او و و و و و وويك فت الفانية ص 2بوالة امامية
ل محطة د مال الليانة ص 2بوالة ة تية ل محطة د مال الليانة ص 2صحةا د زل احتياات ل طوافئ قةفا ( )1000x 2ك .ا
أ  380ا  50 13ايمتز
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 تمة الدمهوفوة لقةفات تولية تل و و و و و و و إل  84م.ص
انيو و و و و و ووائها حت

غ ممام الدودا  %85.8صب غ انتاو الطاقة ال همبائية من المحطة من

ونية 2013م (7899.25م يو ك.ص.س ).صفمت كمية من المازصت ب غت (1.7م يو ان) لو ااو و و و و و ووتخةمت

محطات ح امفوة ينتاو نتا كمية الطاقة ال همبائية صحةت من ان ماث ( 5.4م يو ان) من غاز ثانت أكسية ال مبو .


الطاقة الشمسية:

تم التوقيع

م كما تتاام بين شمكة ااقة مبية ل طاقة اليمسية صاي ة الطاقة الدة ةا صالمتدةدا فت  25ما و  2015كما تم

ااتالم ادفض صالحلول

التمةيص من جهاز تنظيم ممفل ال همبا صحما ة المسته ن صكانت شمكة ااقة مبية ل طاقة اليمسية

أصل مطوف قوم بتمكيب صحةا قياس جوو لمنطقة بن ا لمحافظة أاوا .
فت  30نوفم م  2015صقمت شمكة ااقة مبية ل طاقة اليمسية
صأ مال ال نية اداااية لقيمة  40م يو جني ملمو.

قةا ل ميافكة فت ت تة المبا لالي كة القومية الموحةا ل همبا
ً

تت توقيع المقة لااتخةام الخال ا التوتوفولتية لقةفا  50ميغاصات لمنطقة بن ا فت أاوا
أمموكت حيث ت يع اليمكة ال همبا المنتدة إل الي كة القومية الموحةا ل همبا


الغاز الحيوي:

لااتفمافات تزوة

 75م يو دصطف

اما تحت مظ ة بمنامﺞ تمموتة التغ ة
لمةا ً 25

تتوافم لمنطقة الةفااة أغ ب مقومات أنتاو الغاز الحيوو كما فت ال نود التالية.


قصب السبر  -القمح – الذرة الشامي:

ستخةم قلب السكم ينتاو صقود اي فانول كوقود حيوو صقة صنتت الوكالة ادمموكية لحما ة ال ي ة الوقود المنتﺞ من قلب السكم
ل ن صقود حيوو متطوف ص لن فت انة  2010صصفًقا له ه الوكالة فإ ا ا الوقود ةتب من دصفا حياا الغازات الةفي ة بنس ة . %61
صا ه النس ة تتضمن اآلثاف الم اشما صالغيم م اشما طاتخةام ادفاضت فت إنتاو الوقود الحيووُ .قةفت الطاقة المستخمجة من ال ت ة

الحيووة الناتدة من حمق ملاصة القلب فت ملم (ةما المنتﺞ من قموة المقب الدة ةا) بنها ة ام  2008بنحو  2م يو ان
بتمصل مكافئ لتولية ال خاف فت ملانع إنتاو السكم أما لالنس ة ل اقت المنتدات الز اف ية ل قم صاليامت فتقةف الطاقة المستخمجة من
ال ت ة الحيووة الناتدة لحوالت  1.1م يو ان بتمصل مكافئ .لإجمالت  3.1م يو ان بتمصلت مكافئ.


المخللاق الحيوانية:

كما ا و و و و و ل القول إ إنتاو ال قما الواحةا من المصث مادل  12كي و جمام فت اليوم صأ مائة لقما تمط فت السو و و و وونة الواحةا  62050متم
مكمب من الغاز الحيوو أو لممةل  620,5متم مكمب ل

لقما فت السو و و و و وونة صممةل  1.7متم مكمب فت اليوم .وض و و و و و و الدةصل التالت

أ ةاد الماش و و ووية لقموة المقب الدة ةا صكمية الغاز الحيوو المنتﺞ لها صما قاب من الطاقة ال همبية المنتدة الميداصات اوو و ووا ة من ال همبا
صما مادل من الوقود الحمافو انوواً.


الصرف الصحي:

مكن ااتخةام المخ تات الل ة من اللما اللحت صالمممصفة لاام الحماا المنيطة فت تيغي محطة لتولية "ال يوجاز" من مخ تات
اللما اللحت الل ة مف ما ما او مت ع فت محطة ممالدة مياه اللما اللحت لالد

اطصتم لممكز الخان ة لإق يم القااما

ال مى  -التت تمم مخ تاتها الل ة من اللما اللحت لتولية ال يوجاز لتيغي صحةا لتولية ال همبا لقةفا  18ميداصات .مكن
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أ ضا اطاتتادا من مخالتات اللما اللحت لالمحافظة فت انتاو الطاقة ال همبية .صومكن القول إن من المتوقع أنتاو حوالت 5
م.ا.أ من القة افت ال همبية إ ا ما تم م صحةا تولية مفي .


التحليل الرباعي للوضع الراهه للتغذلة بالكهرباء :SWOT Analysis
ما ا ل من ااتمماض لاصضاع الماانة نوجز فيما ت مظاام القوا صالتت مكن

بنا

ال همبية لما
أ-

أاااها تطووم نظام التغ ة

ت اطحتياجات المستق ية ل محافظة صمواان الضمب صالتمص صالمخاام لالنس ة ل تغ ة لال همبا فت المحافظة.

نقاط القوة:

 المحافظة ممت طة لالي و و كة القومية ل تغ ة ال همبية صتوجة لالمحافظة محطة تولية ص و ووة قة ل ي ة (محطة تولية قناام ندعحمادو المائية) – كما توجة المحافظة فت يق يم تمتع لقومات التولية ال همبية اللة ل ل ي ية.
 تتوافم لالمحافظة محطتين لتولية ال همبا من الطاقة اليمسية. تتوافم لالمحافظة لمب الم ادفات الحالية طاو و و و و و ووتغالل الطاقة الدة ةا صالمتدةدا ةاصو و و و و و ووة مقومات أنتاو الطاقة ال همبيةالنظيتة من اليما – صإنتاو الوقود الحيوو من (الداتمصفا) صالمحطات المائية
 أ ااتخةام الطاقة اليمسية فت اطنافا المام ة صالمنزلية ايوفت  4.6م.ا .أ مكن توجيهها لاحمال اللنا ية المستق يةلالمحافظة .صتوجة ميم ات صغيما لها.
ب -نقاط الضعف:
ةم صجود ةطا مستق ية لتتمي ميمص ات انتاو الطاقة النظيتة
ق -نقاط اللرص:
المحافظة غنية لايشماع اليمست مما مهةاا لت و أك م ملةف ل طاقة ال همبية.
ث -المخاطر:
ةم اط تماد مستق ال

الطاقة ال ة ة اوا دو الت ةم تنتي الخطا القومية ل تنمية.
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 -4اإلطار المكاني لدرا سات المدخل اإلقليمي على م ستوى مركز قوص
(اإلقليم المباشر):
تتمف أام المكائز التت تم ااووتنةت إليها الة افاووة فت تحة ة القا ةا اطقتلوواد ة ل تدمع المممانت المقتمح لالمقب الدة ةا -قوص
فيما ت:
-

الموافد ال يموة صالنمو السكانت.

-

الموافد ادفضية صالتمة نية صالسياحية.

-

ادنيطة اطقتلاد ة صالخةمية.

 1-4الموارد البشرية والنمو السكاني:


ب غ ةد ا و و ووكا محافظة قنا

غ نحو  2.5م يو نس و و وومة صفقاً ل يانات تمةاد ام  2006تمكز منهم حوالت  %14.5فت

ممكز قوص حيث قطن لالممكز صالمة نة نحو  362ألب نسمة ]جةصل فقم (.[)19


الحظ أ نس و و ة او ووكا ممكز قوص يجمالت محافظة قنا فيما بين تمةادو  1996ص 2006اتسو وومت لالف ات النس و و ت صقة
ب غ متواو ووا ممةل نمو او ووكا محافظة قنا نحو  %2.12او وونوواً ةالل فتما ما بين التمةاد ن فت حين ب غ الممةل المناظم
مستوى ممكز قوص حوالت  %2.21انوواً.



توضو و و و نتائﺞ تمةاد  2017لس و و ووكا محافظة قنا أ
افتتمت التقة مات مقافنة لما كانت

ةدام ب غ نحو  3164ألب نس و و وومة ص

ي فت التمةاد ادةيم ( )2006حيث توقع أ

مس و و ووتوى ممكز قوص فقة

غ إجمالت او و و و و و ووكا ممكز قوص

حوالت  457ألب نسمة فت ام  2017لممةل نمو ل إل  %2.15فت المتواا انوواً.
جدول ( )19تطور سبان مركز قوص ومحافظة قنا
تعداد
بيان

عا
1996

تعداد عا
2006

متوسط
معدل النمو
السنوى

تعداد
2017

متوسط
معدل النمو
السنوى

سبان محافظة قنا (ألف نسمة)

٢٠٢٧,٦

٢٥٠٠,٠

%2.12

٣١٦٤,٣

%2.16

سبان مركز قوص (ألف نسمة)

٢٩٠,٨

٣٦١,٧

%2.21

٤٥٧,٣

%2.15

%14.3

%14.5

نس ة سبان المركز للمحافظة
()%
الملةف :الدهاز الممكزو ل تم ة المامة صايحلا

%14.5

تمةادات السكا د وام  1996ص 2006ص.2017

صووض و و الدةصل فقم ( )20قوا المم صالميو ووتغ ين صممةل ال طالة فت ممكز قوص صمحافظة قنا ص لن صفقاً لنتائﺞ تمةاد 2006
صتقة مات  2016حيث تض ما ت:


صفقاً ل يانات تمةاد  2006ب غت قوا المم فت محافظة قنا حوالت  602.3ألب نسو و و و و و وومة منهم  %14.6فت ممكز قوص
يتغ منهم ما حوالت  520.7ألب نسمة منهم  %14.8فت ممكز قوص صل ا فإ ممةل ال طالة غ نحو %13.5
مستوى محافظة قنا مقافنة بنحو  %12.8فت ممكز قوص.
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مس و ووتوى ك من محافظة قنا صممكز قوص حيث ت غ نسو و و تهم حوالت %87

تتمكز قوا المم صالمي و ووتغ ين فت ال كوف

من إجمالت قوا المم صنحو  %90من إجمالت الميوووتغ ين لممكز قوص صتمتتع النسو و ة ق يالً

مسوووتوى المحافظة .كما

نختب ممةل ال طالة فت ممكز قوص بين ال كوف إل حوالت  %10.1مقافنة بنحو  %30.7فيما بين ايناث.


مسووتوى محافظة قنا لالنسو ة يجمالت السووكا فت مخت ب الت ات الممموة

غ ممةل المسوواامة فت النيوواه اطقتلووادو
حوالت %24.1

مس ووتوى المحافظة .فت حين

غ ممةل المس وواامة فت الني وواه اطقتل ووادو

مس ووتوى ممكز قوص

حوالت .%24.4


ممةل اي الة

مس ووتوى ممكز قوص

غ حوالت  4.7نس وومة مي ووتغ

صومت م ا ا الممةل أق من الممةل المناظم

مستوى محافظة قنا ( 4.8نسمة ميتغ ).


صتيو ووت تقة مات ام  2016إل أ قوا المم فت محافظة قنا ب غت حوالت  823.6ألب نسو وومة منهم  121.9ألب نسو وومة
فت ممكز قوص ي و و ووتغ منهم ما حوالت  733.9ألب نس و و وومة منهم  109.5فت ممكز قوص صل ا فإ ممةل ال طالة
نحو %10.9

مستوى محافظة قنا مقافنة بنحو  %10.2فت ممكز قوص.

جدول رقم ( )20قوة العمل والمشتغليه ومعدل ال طالة بمركز قوص ومحافظة قنا2016-2006 ،
بيان

النوع

قوة العمل
المتعطليه

المشتغليه

االجمالي

معدل ال طالة

بياناق تعداد 2006
مركز قوص

اجمالى محافظة قنا

ذكور

69.0

7.8

76.7

%10.1

اناث

8.0

3.5

11.5

%30.7

جملة

76.9

11.3

88.2

%12.8

ذكور

474.1

55.8

529.9

%10.5

اناث

46.6

25.8

72.4

%35.6

جملة

520.7

81.6

602.3

%13.5

بياناق تقديراق 2016
مركز قوص

إجمالي محافظة قنا

ذكور

91.7

7.8

99.4

7.8%

اناث

17.9

4.6

22.5

20.6%

جملة

109.5

12.4

121.9

10.2%

ذكور

629.8

55.6

685.4

%8.1

اناث

104.1

34.1

138.2

%24.7

جملة

733 9

89 7

823 6

%10 9

الملةف :الدهاز الممكزو ل تم ة المامة صاطحلا

بيانات تمةاد  2006صتقة مات .2016
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صف ضو افتتاع السكا فت ممكز قوص إل نحو  457.3ألب نسمة ام  2017لمتواا ممةل نمو انوو

غ حوال

 %2.15ةالل التتما  2017 -2006فإ التقة مات تيو وويم إل أ او ووكا ممكز قوص او وووا غوا أكفم من  922ألب
نسمة ام ] 2050شك فقم (.[)27
شبل رقم ( )27تطور السبان على مستوى مركز قوص لتى عا 2050
922

السكاد (أل

830

1000

نسمة)

900

746

800
671
603

700
542

600

487

438

394

500
362

400
300
200
100
0

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2015

2020

2010

2006

 2-4يحليل المشتغلين باألنشطة االقتصادية:


مس ووتوى ك من محافظة قنا صممكز قوص

وضو و الدةصل فقم ( )21تح ي ايك المي ووتغ ين لادني ووطة اطقتل وواد ة
(صفقاً لتقة مات ام  )2016حيث ت ين ما ت:
-

مت م ني وواه الز اف ة صالم ت صالل ووية او الني وواه المئيس ووت المائة

مس ووتوى ك من ممكز قوص صمحافظة قنا حيث

حت الممت ة ادصل من حيث ةد الميووتغ ين بنحو  %38.1من إجمالت الميووتغ ين
النس ة إل %37.6

مسووتوى ممكز قوص صتمتتع

مستوى محافظة قنا.

 كما حت قطاع التي و وويية صال نا الممت ة الفانية من حيث ةد المي و ووتغ ين بنحو  %20من لممكز قوص صتمتتع النسو و و ةإل %20.7

مستوى محافظة قنا.

 -ثم ت ت قطا ات صالتدافا صالنق صالل و و و و وونا ات التحوو ية فت ممت ة تالية

مس و و و و ووتوى ممكز قوص صمحافظة قنا ب ات

تمتيب ادنيطة اطقتلاد ة ثم يهم قطاع السياحة.
 -ص

مسووتوى ادنيووطة الخةمية تتمكز ا ه ادنيووطة فت قطا ات التم يم صالخةمات ف حين تمت م الخةمات اللووحية

محةصدا نس ياً.
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جدول رقم ( )21تحليل المشتغليه باألنشطة االقتصادلة على مستوى مركز قوص ومحافظة قنا؛ ومعامل التوطه؛ 2016
النتشتاط

مركز قوص

محافظة قنا

معامل التوطه

التزراعتة والصتتيد

%38.1

%37.6

10

التعديه واستغالل المحاجر

%0.0

%0.1

03

الصناعة التحويلية

%3.7

%3.8

10

الكتهرباء والتغاز والمياه والصرف

%0.8

%1.4

05

التشتتييد وال ناء

%20.0

%20.7

10

تجارة الجملة والتجزئة

%10.5

%7.3

14

المطاعم واللنادق

%2.3

%2.4

09

التنقل والتخزيه

%5.1

%4.8

11

التأميه والوساطة المالية والعقاراق

%0.4

%0.5

09

خدماق المجتمع والخدماق الشخصية

%4.3

%4.8

09

اإلدارة العامة والدفاع

%4.6

%5.6

08

التعليم

%8.7

%9.1

10

الصحة

%1.5

%1.8

09

جملة

%100

%100

10

الملةف :الدهاز الممكزو ل تم ة المامة صايحلا

تقة مات .2016

 3-4الموارد األرضية والتعدينية والسياحية:
الموارد األرضية الزراعية:
 تمت م أ افض و ووت محافظة قنا ات إنتاجية الية حيث أ ممظم أ افض و وويها تل و وونب ات قةفا إنتاجية من الةفجة الفانيةصالفالفة بنس ة  %92من مساحة الزمام الز اف ت.
-

مت م نهم الني أام الموافد المائية الس ووطحية لمحافظة قنا صوتميز نهم الني فت محافظة قنا لكفما تممجات صا ا من
ش ن زوادا اول النهم التم ت فالمسافة بين الحة الدنوبت صاليمالت لقنا ات  ١١٠كم بينما

غ اول المدمى ١٤٢

كم صمن أام نتائﺞ لن كفما الدزف النهموة صأام التمع لالمحافظة ات :تم ة ندع حمادو الغمبية -تم ة الدمجاصوة –
تم ة اطبماايمية – تم ة ندع حمادو الغمبية.
 كما تقع محافظة قنا فت نطاق ثالثة ةزانات ل مياه الدوفية المئيس و وية ات :الخ از الني ت– الخ از الديمو– ة از الحدمالنوبت المم ت صتتمتع المحافظة بوجود مخزص جية من المياه الدوفية اللو ووالحة لمم يات التنمية صةاصو ووة ااو ووتلو ووالح
ادفاضت القاب ة لالاتزفاع.
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مسو ووتوى محافظة قنا نحو  250.5ألب فةا

 صت غ المسو وواحة المنزف ةااو و و و ووتلو و و و ووالحها

صتدةف ايشو ووافا إل أ المسو وواحة المخطا

مسو و و و ووتوى المحافظة ت غ حوال  53ألب فةا ( خص ممكز قوص منها حوال  )%1.9صقة تم

ااتلالحها  44.2ألب فةا

مستوى قنا منها  250فةا فت ممكز قوص ]جةصل فقم (.[)22

جدول رقم ( )22األراضي القابل لالستصالح والمستصلحة بمحافظة قنا؛ 2016
المركز

المسالة القابلة

األهمية النس ية

لالستصالح (فدان)

()%

ما تم
استصاللا
(فدان)

األهمية
النس ية ()%

الوقف

10500

19.8

15000

33.9

نجع لمادى

3895

7.4

14022

31.7

أبوتشت

3732

7.0

6268

14.2

نقادة

1480

2.8

2580

5.8

دشنا

3000

5.7

2500

5.7

قلط

25000

47.2

2000

4.5

فرشوط

4386

8.3

1613

3.6

قوص

1000

1.9

225

0.5

قنا

0

0.0

0

0.0

اإلجمالي

52993

100 0

44209

100 0

الملةف :المخطا اطاتماتيدت لمحافظة قنا .2017

الموارد التعدينية:
 تمت م محووافظووة قنووا من المحووافظووات التت توفم فيهووا ةووامووات المحوواجم كمووا وجووة فت الدز الدنوبت منهووا نووة مووة نووة(إانا) ةامات التواتات ص لن نظ اًم د اللخوف فت ا ه المنطقة ك ها فاوبية لما فت لن اللخوف الحاصوة لخامات
التواو و و و و و ووتات صتدةف ايشو و و و و و ووافا إل صجود ة ة من الفمصات التمة نية ادةمى مف ال اب صادلومنيوم صتتمكز ةامات
المحوواجم فت النطوواقوات الموض و و و و و و وحووة لوالدووةصل فقم ( )23حيووث ت ين صجود ةواموات الحدم الديمو صالطت ووة فت ممكز
قوص.
جدول رقم ( )23الخاماق التعدينية المتوفرة في محافظة قنا
الخا
األلجار
الجيرية

الموقع
ج

النوف -و قم الديم – و.كولة

المبان
ندع حمادو – دشنا

أبو لي –و.أبو حاد – و.الق ام ا –

امول قنا اتاجا

صادو مس – و.الديم –و .السمى

منطقة صادو قنا –
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االستعماالق الصناعية
صنا ة الحة ة صالل ب ادامنت – ادامةا – الديم
– كمبونات اللود وم – الطول  -ت موم السكم –
الوفق – الزجاو – ال اله – أ مال ال نا  -ت سيات
اليوافع – جسوف الني – المصب – المو از كو
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الموقع

المبان

الخا

– صادو حدازا – صادو ةزام صادو

امول قتا القليم

حميةا – صادو الموا نة

قوص

األلجار

امول قنا – اتاجا – صادو المتولت

قنا قتا –

الرملية

– و.الديم – و.السماو

امول قتا القليم

كوولة أبوو لي ة – و.ان الديم -
ال الص – و .مس صادو مس –

الطللة

أبو حاد – و.الديم – و .السماو –
الموونات – الم اززوة ( أبو زازى)

ألجار الزينة
– الجرانيت
السربنتيه –
الرخا

منتيما

امول قنا اتاجا

صامول قتا القليم ابتةا من
ال ي و 70
امول قتا القليم ابتةا من
ال ي و 75

األخضر
ال ريشيا

منطقة صادو الحمامات

الخضراء

االستعماالق الصناعية

أ مال ال نا – ت سيات جسوف الني صأ مال المصب
– تف يت ف ن ات السكن الحة ة ة – ةطوه المتمص –
صنا ة أحداف الطواحين – أحداف زونة

دشنا– لالمقب
الدة ةا -قوص–
الطوومات– صادو
قنا– امول قنا اتاجا

صنا ة ادامنت – الح امفوات – ادصانت التخافوة –
الطول الطت

– ادنابيب – ال ووات – الوفق –

اللابو – م يات حتم اآللاف

–امول قتا القليم
امول قنا اتاجا -
امول قتا القليم

امول قتا القليم
امول قتا القليم
كي و 80

الت سيات المممافوة الةاة ية صالخافجية – دفو الساللم
– قوا ة التماثي – ت يا ادفضيات – المو از كو –
صنا ة التماثي صالتحب
اددصات المكت ية – الزاموات صالطتا ات

ال اله – المطالخ – ال وفيهات

الرمال العادلة

صادو الميات – الممس – المخادمة

ندع حمادو – دشنا

مو ال نا صالخماانة – م يات المصب – صنا ة

والزلط

– قتا – شمق الة م

– قنا – دنةفه – قتا

الطول المم ت – صنا ة الطول ادامنتت

الذهب
واللضة
اللوسلاق

صادو حمامة – صادو الدودامة

الحةصد اليمالية
اليمقية لمحافظة قنا

أبو حاد– صادو حمامة– صادو

امول قنا اتاجا –

السماو–الديم

امول قتا القليم

صنا ة الح ت صالميغوطت ال ا ية صالتضية
ادامةا التواتاتية – الم يةات الحيموة

الملةف :ممكز مم ومات محافظة قنا .2017

 صووض و و و و و و و الدةصل فقم ( )24اطحتياات الديولوجت الم كة من الخامات التمة نية فت منطقة المف ث ال ا ت صالتت قعجانب منها فت محافظة قنا.
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جدول رقم ( )24االلتياطي الجيولوجي المؤكد مه الخاماق التعدينية في منطقة المثلث الذه ي
االلتياطي الجيولوجي  /المؤكد

عدد المواقع

اسم الخامة

االستخراجية

جنوب المثلث

شمال المثلث

داخل المثلث التعديني

اإلجمالي

الرمال ال يضاء

2

مال ين لاانا

4.1م ان

مال ين لاانا

مال ين اطانا

السليبا  /الكوارتز

1

اللوسلاق

2

13.4م ان

13.4م ان
27م ان

27م ان

الذهب

20

29.5م ان

1.3م ان

30.8م ان

الحديد

26

40.3م ان

6.2م ان

46.5م ان

الطللة الكاولينية

2

8م ان

مال ين اطانا

مال ين اطانا

مال ين اطانا

مال ين اطانا

مال ين اطانا

مال ين اطانا

مال ين اطانا

1497149م ان

60م ان

64.8م ان

الرخا

مال ين اطانا

الجار الزينة

مال ين اطانا

الحجر الجيرى

اللح ام اليمقية

مال ين اطانا

الطللة

2

4.8م ان

مال ين
اطانا
مال ين
اطانا
مال ين
اطانا

الملةف :المخطا اطاتماتيدت لمحافظة قنا .2017

الموارد السيالية:
-

ما تزةم ل من

مقومات ة ةا ل تنمية السو و و و و ووياحية تهيئ لها تنمية أنماه او و و و و ووياحية متمةدا ا تمادا
تم ن محافظة قنا ّ
مناال أثموة تمجع إل حض ووافات ما ق التافوخ صالحض ووافات التم ونية صالملووووف المس وويحية صايا ووالمية .تضو و

لن من

الدةصل فقم (.)25
جدول رقم ( )25مناطق الجذب السيالي بمحافظة قنا
الخا
مع د دندرة
معابد مدينة قوص
آثار نجع لمادي

المواقع السيالية
لقع في المنطقة الغربية لنهر النيل على مسافة ٥كم مه مدينة قنا ويرجع تاريخا
إلى األسرة الرابعة ،وقد بدأ بطليموس الحادي عشر في بنائا سنة  ١١٦ق. .
مقر للع ادة في عصر األسراق لور-
كثير مه المعابد ألنها كانت ا
تحوى مدينة قوص ا
ور "لورس العجوز"؛ وفى قوص مع د بطلمى أقيم على أطالل مع د مصري قدلم.
تقع شمتال متتترب قنتتا بحوالتي 55كتتتم وجنتتتوب نجتتع لمادي بحتتتوالتتتي 5كم وسط
قرية "هو" علي لافة نهر النيل؛ وقد كانت عاصمة المقاطعة السابعة مه مقاطعاق
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المواقع السيالية

الخا

مصر العليا وكان لطلق عليها "لوق" أو "لوق سخم"؛ اليوناني الروماني استوطه
اليونان والرومان هذه المنطقة وأطلقوا عليها اسم "ديوس وليس بارفا".
المسجد العمرى

بقوص بمدينة قوص؛ وهو مه أشهر اآلثار اإلسالمية بالمدينة وبناه طالئع ابه رزيق
اللاطمي سنة 550هت لينما كان واليا على قوص
كانت مدينة قلط عاصمة اإلقليم الخامس مه أقاليم مصر العليا وبها بقالا المع د

مع د قلط

الك ير لميه وإيزيس والذي يرجع إلى األسرة الرابعة؛ وتضم قلط بقالا مع د تحتمس
الثالث وهو مه الجرانيت.

مع د الحيطة
قصر األمير يوسف كمال

الدى المحطاق الرومانية على الطريق القدلم بيه قنا وابو شعرة على سالل ال حر
االلمر
ألد أفراد األسرة المالكة التي لبمت مصر في اللترة مه  ١٨٠٥إلى  ١٩٥٢وأقيم
القصر على مسالة  ١٠أفدنة على الشاطئ الغربي للنيل بنجع لمادي.

مسجد سيدى ع د الرليم

بمدينة قنا؛ وقد تم توسعة المسجد عان 1988

القناوي
مسجد أبو الع اس الدندراوى
دير القدلس مار جرجس
-

بالزريقاق مركز أرمنت

نهم الني  :توا ووا نهم الني محافظة قنا كما توجة من جهة الي وومق ا ووالاو و ج ال ال حم ادحمم صف الغمل الل ووح ام
الغمبية .صنظ اًم لوجود اللو و و و ووخوف الدمانيتية غيم النهم مدماه فت قنا مكونا ما مما بفنية قنا التت تميز جغمافية المحافظة.
صو غ اول المحافظة

نهم الني حوالت 100كم 2صووجة ممكز قوص فت الدانب الي و و و و وومقت من نهم الني صال و مف

موفداً ااماً ل سياحية النهموة صالتمفيهية.
 4-4األنشطة االقتصادية والخدمية:
األنشطة الزراعية:
-

ت غ مس وواحة اد افضوووت المنزف ة لمحافظة قنا لمام  2014حوال  250.5ألب فةا
مسو وواحة اد افضو ووت الز اف ية نحو  34.5ألب فةا

ص

مس ووتوى ممكز قوص ت غ

بنس و و ة  %13.8من إجمالت المسو وواحة المنزف ة لالمحافظة ]جةصل

فقم (.[)26
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جدول رقم ( )26الزمتا المنتزرع عا  2014/2013على مستوى مراكز محافظتة قنا
المركز

المسالة داخل الزما

المسالة خارج الزما

إجمالي المسالة المنزرعة

األهمية

قيراط

فدان

قيراط

فدان

قيراط

فدان

النس ية %

نجع لمادي

15

36816

13

4052

4

40869

16.3

قتتتنا

17

34225

8

5569

1

39795

15.9

أبوتشت

7

35761

0

2411

7

38172

15.2

دشتتنا

18

32945

3

3998

21

36943

14.7

قتتوص

5

32939

18

1604

23

34543

13.8

نقتتادة

1

14611

13

1474

14

16085

6.4

الوقتتتف

17

8517

20

7378

13

15896

6.3

فرشتتتوط

16

14087

6

1147

22

15234

6.1

قتتلط

20

11482

4

1505

0

12988

5.2

اإلجمالي

20

221387

13

29141

9

250529

100
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-

صوتمكز اينتاو الز اف ت فت المحاصو و و ووي التق ية ة صالتت تت فت مقةمتها قلو و و ووب السو و و ووكم صالقم صال فا صالتول ال ةو
صالسوومسووم لايضووافة إل الخض و امصات (الطماام صالت ت صغيماما) صالتاكهة (طاوويما الموز) صالن اتات الط ية صالمطموة
]جةصل فقم ( .[)27حيث تمت م محافظة قنا المحافظة ادصل

مستوى الدمهوفوة فت إنتاو قلب السكم.

جدول رقم ( )27أهم المحاصيل المنزرعة ومتوسط اإلنتاجية بمحافظة قنا؛ 2014
المسالة
المنزرعة

جملة اإلنتاج

متوسط إنتاجية

(ولدة)

(ولدة/فدان)

2009420

18.2
13.6

المحصول

الولدة

القمح

أفدل

110590

الذرة الشامية

أفدل

63934

870078

الذرة الرفيعة

أفدل

32252

551186

17.1

قصب السبر

ان

120222

5951328

49.5

فول بلدي

أفدل

365

3039

8.3

إجمالي الخض ارواق

ان

27856

472046

17.0

إجمالي اللاكهة

ان

8284

95579

11.54

الن اتاق الط ية والعطرية

ان

303

859

2.84

باللدان

الملةف :ممكز مم ومات محافظة قنا .2014
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-

صتوجة لمحافظة قنا ثمصا حيوانية تقةف لما قمل من  1.4م يو فأس تمكز  %24منها فت ادلقاف ص %31ما ز
ص %29أغنام ص %15جاموس ] شك فقم ( .[)28كما وجة لالمحافظة ة ة مزافع الةصاجن صميمص ات إنتاو س
النح .
شبل رقم ( )28التوزيع النس ي لهيبل الثروة الحيوانية بمحافظة قنا
جمال %١

ألقاف %٢٤

جاموس %١٥

ما ز %٣١

أغنام %٢٩

 صتتض و وومن فؤوة المحافظة لالنسو و و ة لالا و ووتفماف الز اف ت فت زوادا اد افض و ووت المسوو ووتلو و و حة من اد افض و ووت الل و ووحماصوةصمض و و ووا تة المس و و وواحات المنزف ة لالمحاص و و ووي التل و و ووة موة (ال نتالول -التاص و و وووليا الخضو و و و ام  -المنب -ن اتات ا ية
ص طموة) صالتواو و و و ووع فت ز اف ة الزاوف صن اتات الزونة تحت اللو و و و ووول صومكن التواو و و و ووع فت ز اف ة المحاصو و و و ووي الزوتية
(السمسم -التول السودانت) لتلة م الزووت الغ ائية كما مكن التواع فت ز اف ة محلولت ال ل صالفوم دامية ا ن
المحلووولين فت التلوونيع الةصائت صالتلووة م ل خافو صقة تم ز اف ة محاصووي تدمو ية ل تلووة م أامها محلووول التماصلة
صتم نداح ز اف تها صمحلو و و و ووول ال طيخ بةص ب فه صمحلو و و و ووول الت ت ألوا صندحت ا ه التدمبة صتم تلو و و و ووة م كميات
محةصدا.

األنشطة التعدينية والصناعية:
-

تسو و ووهم محافظة قنا فت النيو و وواه اللو و وونا ت

مسو و ووتوى الدمهوفوة من ةالل تمكز لمب اللو و وونا ات بها صأامها:

صوونا ة السووكم حيث تيووتهم المحافظة بز اف ة محلووول قلووب السووكم صال ى مف المحلووول المئيسووت حيث تنتﺞ
المحافظة  %60من اينتاو

مس ووتوى الدمهوفوة صووجة ثالث مل ووانع ك يما ينتاو الس ووكم بندع حمادو صدش وونا

صقوص صتقوم ة ة من اللوونا ات

مخ تات القلووب صمنها ملوونع الوفق صملوونع ل تي م بوفد لايض ووافة إل

مدمع ادلومنيوم بندع حمادو ال ى ضوم بةاة  ١٥ملونع صاو مدمع فموة من نو
صوقوم بتلة م منتدات ل مة ة من الةصل لايضافة إل ملانع ادامنت.
-

صووجة لالمحافظة منطقتين صنا يتين اما:
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المنطقة اللو و و وونا ية لال الحين قتا :تقع
مساحة  570فةا مقسم إل ثالث مماح

امول قتا القلو و و وويم نة ال ي و ( )7صت مة ن مة نة قنا  27كم
صتقع فت مواجهة الممح تين ادصل صالفانية من جهة اليمال ص

مساحة

 216فةا أصل منطقة حما امة للمية ملم صتم بة اينتاو فت  32ملانع صجافى إنيا  29ملنع.
المنطقة الل و و و وونا ية بهو ندع حمادو :تقع
مة نة ندع حمادو

مس و و و وواحة  500فةا

امول او الموا نة جنول مدمع ادلمونيوم ص

مس و و و ووافة  15كم من

صجانب اام من ال نية ادا و و و وواا و و و ووية تم تنتي ه صتم بة اينتاو فت 14

ملانع صجافى إنيا  39ملنع.
-

توفم الموافد صالخامات اداو و ووااو و ووية التت تتمف فت الفمصا الز اف ية

صومتمة اطاو و ووتفماف اللو و وونا ت فت محافظة قنا

صالحيوانية صالتمة نية إضافة إل ال نية اداااية من امق صمواصالت صكهمبا صمياه شمل صصما صحت.
-

صقة ب غ ةد المني وولت الل وونا ية المام ة لمحافظة قنا صالمسو وود ة بهي ة التنمية الل وونا ية  ١٧٧منيو و ا تقةف ت اليتها
اطا ووتفمافوة ل كفم من  44.2م ياف جني مم بها حوال  22.6ألب ام موز ة
جةصل فقم ( [)28صتتمف أام ادنيطة اللنا ية فت محافظة قنا فيما

جميع ادني ووطة الل وونا ية

:

المواد الغ ائية صالميمصبات صالغزل صالنسيﺞ صالد ود صالخيب صمنتدات صالوفق.
منتدات صال يماصوات اطاااية صمواد ال نا صالخزا صاللينت صالح امفوات.
المماد اداااية صاللنا ات الهنةاية صاطل تمصنية صال همبائية.
-

صووجة جانب من ا ه الل وونا ات فت ممكز قوص

غ  12منيو و ا تقةف ت اليتها اطا ووتفمافوة ل كفم من  2.1م ياف

جني مم بها حوالت  3.4ألب ام .
جدول رقم ( )28المنشآق الصناعية المسجلة ولجم العمالة بمركز قوص ومحافظة قنا2011 ،
الصناعة

مركز قوص
منشآق

محافظة قنا
منشآق

عمالة

عمالة

25

300

20

576

2

12900

33

142

خشب ومنتجاتا

13

424

مزل ونسيج

4

1024

كيماوياق أساسية ومنتجاتها
مواد بناء ولرارياق

1

6

منتجاق معدنية أساسية
منتجاق معدنية وآالق ومعداق نقل

1

5

األهمية النس ية
للمركز  /المحافظة
منشآق
%5.0
%3.0

عمالة
%1.0
%3.5

الورق والط اعة

1

871

12

902

%8.3

%96.6

مواد مذائية

9

2494

67

6250

%13.4

%39.9

1

49

177

22567

صناعاق تحويلية متنوعة
إجمالي الصناعاق

12

3376

الملةف :ممكز مم ومات محافظة قنا .2011
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-

تسوم نيواه اللونا ات اللوغيما صالحمفية لمحافظة قنا لالتنوع حيث توجة نحو  1405صفشوة صصونا ة صوغيما مم
بها أكفم من  5.7ألب ام

صتنتيو و و و و و ووم أنيو و و و و و ووطتها ف

ة ة من المداطت أامها :صو و و و و و وونا ة المنتدات الغ ائية

صالميو وومصبات صالماللا الداازا صصو وونا ة ادثاث صصو وونا ات منتدات المماد الميو ووك ة صوغ ب

ا ه اللو وونا ات

صالوفش االع الحدم اللو ووغيم صاطاو ووتخةام المحةصد ل ممالة حيث قةف متواو ووا الممالة لالمني و و ا  4.1ام مني و و ا
تض

لن من بيانات الدةصل فقم (.)29
جدول رقم ( )29المنشأق الحرفية المسجلة وعمالتها بمحافظة قنا
األنشطة

منشآق

األهمية النس ية
()%

عمالة

األهمية
النس ية ()%

التعديه واستغالل المحاجر

2

0.1%

6

0.1%

صناعة المنتجاق الغذائية والمشروباق

314

22.3%

2222

38.7%

صناعة المنسوجاق

22

1.6%

944

16.4%

صناعة المالبس الجاهزة

288

20.5%

388

6.8%

صناعة الجلد ومنتجاتا

2

0.1%

2

0.0%

صناعة الخشب ومنتجاتا واللليه

77

5.5%

242

4.2%

الورق ومنتجاتا والط اعة ووسائط اإلعال

39

2.8%

91

1.6%

صناعة فحم الكوك والمنتجاق النلطية

2

0.1%

128

2.2%

صناعة المواد والمنتجاق الكيماوية

6

0.4%

16

0.3%

صناعة منتجاق المطاط واللدائه

3

0.2%

14

0.2%

صناعة منتجاق المعادن

127

9.0%

423

7.4%

صناعة الللزاق القاعدلة

1

0.1%

1

0.0%

صناعة منتجاق المعادن المشبلة

199

14.2%

511

8.9%

صناعة الحاس اق والمنتجاق اإللكترونية

2

0.1%

5

0.1%

صناعة األجهزة الكهربائية

5

0.4%

8

0.1%

صناعة اآلالق والمعداق مير المصنلة

1

0.1%

2

0.0%

صناعة معداق النقل األخرى

0

0.0%

0

0.0%

صناعة األثاث والمنتجاق الخش ية

277

19.7%

668

11.6%

صناعاق تحويلية أخرى

7

0.5%

19

0.3%

إصالح المعداق واألجهزة

31

2.2%

58

1.0%

جملة الصناعاق التحويلية

1405

100.0%

5748

100.0%

الملةف :الدهاز الممكزو ل تم ة المامة صايحلا .

129

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

-

صووجة نحو  33ممكز ل تةفوب المهنت

ادني و ووطة الل و وونا ية صالحما اينتاجية ف محافظة قنا تمكز ممظم ا ه

المماكز فت ممكز قنا صت غ السمت التةفو ية له ه المماكز أكفم من  2.7ألب متةفل.
-

كمووا توجووة جمميووات ل تموواص اينتوواجت
لالمحافظة

-

مسو و و و و و ووتوى المحووافظووة قنووا حيووث وجووة نحو  5جمميووة ل تموواص اينتوواجت

غ ةد أ ضائها حوالت ألب ضو.

كما توجة لمب اللوونا ات المقتمحة كلوونا ات مغ ة تقوم

المخ تات اللوونا ية كلوونا ات اد الا صال متو

صادكياس ال الاتين صالوفق صادامةا صال حول صالد سمون صالخميما من الموطس.
النشاط السيالي:
-

تمت م الطاقة اي وائية السياحية لمحافظة قنا محةصد ل غا ة حيث ط وجة لالمحافظة اوى  9فنادق صات ات مستوى
شم ت لااتفنا فنةق ندمة صاحةا صت غ ااقتها  228غمفة صتتمكز جميمها ف مة نة قنا ص لن

النحو الموض

لالدةصل فقم (.)30
جدول رقم ( )30الطاقاق السيالية المتالة بمدينة ومحافظة قنا2014 ،
مدينة قنا

المنشأق السيالية

فنةق

غمفة

 1نجمة

1

60

شع ي

8

168

إجمالي الطاقاق اإليوائية

9

228

الملةف :الدهاز الممكزو ل تم ة المامة صايحلا

.2014

النشاط التجاري والمالي:
-

تتنوع ادنيو و ووطة التدافوة فت محافظة قنا

نحو ك يم فوفقاً لهيك ادنيو و ووطة التدافوة ل محافظة ام  2014وجة

أكفم من  26.4ألب مني ا تدافوة ام ة لالمحافظة يتغ بها أكفم من  63.7ألب ميتغ ]جةصل فقم (.[)31
-

تمت م منيو وولت التدزئة ات السو وومة الغال ة

أنيو ووطة التدافا لالمحافظة صتتمكز للو ووتة أاو ووااو ووية فت منيو وولت تدافا

ادغ ة صاددصات صالماللا صادثاث.
-

صتدةف ايش و و و ووافا إل أ مة نة قوص تمت م من المة الهامة

مس و و و ووتوى قنا فت التدافا صلها تافوخ قة م مجع إل

هة ادا و و ومات حيث ة تت قوص قتا كمسو و ووتودع لطمق التدافا إل اليو و وومق صل ن لمة القم المالع يو و ووم الميالدو
بةأت مة نة قنا تحت ا ا الممكز صط تزال حت اآل

صتمف ادني و و ووطة التدافوة فت

من إجمالت أنيطة التدافا فت محافظة قنا.
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جدول رقم ( )31األنشطة التجارية للقطاع الخاص بمحافظة قنا2014 ،
بيان

منشآق (منشأة)

األهمية النس ية
()%

مشتغليه (فرد)

األهمية النس ية
()%

تجارة الجملة

185

100%

2054

100%

األمذلة والمشروباق

101

54.6%

1352

65.8%

السلع المنزلية األخرى

36

19.5%

504

24.5%

مواد بناء وأجهزة ومعداق ولواز س اكة

22

11.9%

133

6.5%

المنتجاق الوسيطة األخرى والنلالاق والخردة

26

14.1%

65

3.2%

تجارة التجزئة

26237

100%

61605

100%

أجزاء وقطع ميار وإكسسواراق

331

1.3%

582

0.9%

تجارة وإصالح الدراجاق النارية

223

0.8%

446

0.7%

المتاجر مير المتخصصة

20

0.1%

20

0.0%

األمذلة في المتاجر المتخصصة

13819

52.7%

21336

34.6%

وقود المرك اق

35

0.1%

350

0.6%

معداق لاسب وبرمجياق واتصاالق

1278

4.9%

2130

3.5%

المنسوجاق

1042

4.0%

2261

3.7%

2797

10.7%

8457

13.7%

أجهزة منزلية وأثاث ومعداق إنارة

1651

6.3%

8613

14.0%

سلع القافة والترفيا

75

0.3%

75

0.1%

المالبس واأللذلة والمنتجاق الجلدلة

2184

8.3%

9828

16.0%

السلع الصيدالنية والط ية

867

3.3%

2312

3.8%

المتاجر المتخصصة األخرى

1600

6.1%

4880

7.9%

السلع المستعملة

315

1.2%

315

0.5%

الخردواق المعدنية والطالء والزجاج ولواز
ال ناء

الملةف :الدهاز الممكزو ل تم ة المامة صاطحلا

-

.2016

ي وويم ايك المني وولت التدافوة المام ة لالمحافظة إل أنها ات مس ووتوى ص ووغيم صمتوا ووا صط توجة تدممات لخةمات
المال صاد مال أص موطت تدافوة ك يما .صل ا فإ توفيم مف ا ه الخةمات ةاص و ووة ل مب ادني و ووطة الهامة ل محافظة
مف  :ةةمات اد مال صالخةمات التدافوة ل مسو و و و و و ووت زمات اللو و و و و و وونا ية صاآلطت صالممةات الز اف ية صموطت الس و و و و و و و ع
التدافوة صمماكز تدافا الدم ة صالتدزئة صاداو و وواق التدافوة تمت م من التمص اطا و ووتفمافوة الهامة صالوا ةا لالمحافظة
صممكز قوص.
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-

مستوى ادنيطة المالية صالمقافوة فت محافظة قنا فوفقاً لهيك ادنيطة ل محافظة ام  2006وجة نحو 134

ص

مني ا مالية ص قافوة ام ة لالمحافظة يتغ بها أكفم من  1.7ألب ميتغ ]جةصل فقم ( .[)32صومم لممكز قوص
ةد محةصد من فمصع ال نوك أامها :فمع ال نن ادا ت صبنن ملم.
جدول رقم ( )32األنشطة المالية والعقارية بمحافظة قنا2006 ،
المنشآق

األهمية

المشتغليه

األهمية

(منشأة)

النس ية ()%

(مشتغل)

النس ية ()%

أنشطة الوساطة المالية

96

71.6%

1513

87.6%

التأميه والمعاشاق

21

15.7%

141

8.2%

أنشطة مساعدة للوساطة المالية

7

%5.2

54

%3.1

أنشطة عقاراق وتأجير

10

%7.5

19

%1.1

إجمالي األنشطة المالية والعقارية

134

%100

1727

%100

النشاط المالي والعقاري

الملةف :الدهاز الممكزو ل تم ة المامة صاطحلا

.2006

خدماق اإلسبان:
-

افتتع محافظة قنا من المحافظات ات ممةل النمو السوونوو ل سووكا الممتتع صال و تداصز  %2.16فت تمةاد ام 2016
ادةيم صونط ل ات القول

-

مستوى ممكز قوص حيث

غ متواا ممةل النمو السنوو ل سكا  %2.15حالياً.

غ ةد السو و ووكا ممكز قوص حالياً أكفم من  457ألب نسو و وومة صوتوقع أ

ل و و و إل أكفم من  922م يو نسو و وومة ام

.2050
-

ب غ ممةل ال طالة
%10.2

-

مستوى محافظة قنا  %10.9صفقاً لتقة مات جهاز ايحلا لمام  2016صوتوقع أ

كو فت حةصد

مستوى ممكز قوص.

تحت قنا الممت ة الفالفة لمة محافظتت أاوويوه صاوووااو بين محافظات الدمهوفوة من حيث ممةل التقم بنس و ة  %57.8من
إجمالت اكا المحافظة تحت ةا التقم صفقاً ل يانات جهاز ايحلا لمام .2015

-

توض و و ا ه الم ش و ومات أ النمو السو ووكانت المسو ووتق ت لمحافظة قنا صممكز قوص إ ا لم قاب نمو فت اد افضو ووت المخططة
ل توا ووع المممانت فإن اووووا متة يو ووائياً
تمةى

حسوووال المقمة الز اف ية حيث فص ووةت الدهات الممنية  64.8ألب حالة

اد افضو و و و و و ووت الز اف ية فت محافظة قنا حت نها ة ام ( 2014صفقاً لممكز المم ومات لالمحافظة) ص لن

مساحة تتداصز  4773فةا من ادفاضت الز اف ية.
-

كما ت ين الم شوومات أ النمو فت اد افض ووت المخططة ل تواووع المممانت إ ا لم واج الط ب المسووتق ت

اياووكا لت ات

الةة المحةصد فإ النتيدة اوا ت و تدمع ممانت ط واج ادزمة الحقيقية ل مم ام فت قنا صبما نتﺞ ن التواع فت
المناال الميو و و ووائية الحالية صظهوف يو و و ووائيات جة ةا صزوادا حاطت التمةو
الوقت فت إاةاف الموفد المتاحة

مستوى المة صالمحافظة.
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الخدماق التعليمية:
-

التم يم ق

الداممت :ب غ ةد فلول نحو  16.7ألب فل

قنا ام  2015 14صأام امات التم يم ق

توفم الخةمات التم يمية لنحو  667.7ألب االب لمحافظة

الداممت:

تيووك المةافس الحكومية ( %96.6صتسووتو ب  %98من ةد التلووول) صط تتداصز نس و ة المةافس الخاصووة %3.4
من إجمالت مةافس التم يم ق

الداممت (بنسو و ة  %2من إجمالت ةد التل ووول) صط تتداصز نسو و ة المةفاس الخاص ووة

فت قوص  5( %2.2مةافس فقا).
تس و و و و ووتو ب المةافس الحكومية حوالت  %98.8من إجمالت الطالل لالتم يم ق

الداممت فت حين ط تتداصز نسو و و و و و ة

اطاتيمال لالمةافس الخاصة .%1.2
-

توض و و و و بيانات الخةمات التم يمية لمحافظة قنا المالم اداو و و ووااو و و ووية ل حالة التم يمية ل سو و و ووكا
ال يموة لمام 2010

صفل ما صفد بتقموم التنمية

النحو التالت:

ممةل الق ام ا صال تالة (ل س و و ووكا  15ا و و وونة ف كفم) حوالت  %65.2صاو ممةل ق

ن المتوا و و ووا المام

مس و و ووتوى

الدمهوفوة (.)70.4%
نس ة السكا (15انة )+الحاصين
-

م ا ثانوو أ

 %30.6مقافنة بنحو  %37.9ل دمهوفوة.

التم يم الداممت توجة  18ك ية لداممة جنول الوادو لمحافظة قنا إضو و و و و و ووافة إل  4ك يات تم يم متتوح صك يتين تالمتين
لداممة ادزام تضم ممظم التخللات لايضافة إل ممهة الت ل خةمة اطجتما ية ص 8ممااة فوق متواطة .صتخةم
جاممة جنول الوادو نحو أكفم من  40ألب االب ام  2014 13صبها  1134ضو تةفوا.

-

ط توجة فمصع أص جاممة ةاصة فت محافظة قنا.

الخدماق الصحية:
-

ب غ ةد المسووتيووتيات المامة صالممكزوة  9مسووتيووت
 .2013ص ةد المستيتيات المتخللة  13مستيت

-

ص

مسووتوى ممكز قوص ط وجة اوووى مسووتيووت

ص ةد الحاطت المتمددا
ص ةد الحاطت المتمددا

ا ه المسووتيووتيات  1223ألب حالة ام
ا ه المستيتيات  242ألب حالة.

ام ممكزو صاحة صمسووتيووت قطاع ةاص ص ااقة محةصدا صط وجة

أو مسوتيوتيات تخلولوية أص تم يمية أص جاممية أص ت مين صوحت أص غيماا صومت م ممةل الخةمة اللوحية منختب ل غا ة
حيث ط وجة لالممكز اوى  135ا يب ليمى لممةل قمل من  3385نسمة ا يب.
-

المالم اداااية ل حالة اللحية ل سكا لمحافظة قنا حيث الحظ ما ت:

صقة انمكست ا ه الخةمات اللحية
غ متواا الممم المتوقع ل سكا

نة الميالد نحو  70.7انة مقاب  71.7انة ل دمهوفوة.

متتع ممةل صفيات المضع إل  20.6حالة ل

ألب مولود حت مقافنة بنحو  18حالة ل دمهوفوة.

متتع ممةل صفيات اداتال دص او وون الخامسو ووة إل  25.9حالة ل

ألب مولود حت فت قنا مقافنة بنحو  22.8حالة

مستوى الدمهوفوة.
متتع ممةل صفيات ادمهات إل  65حالة ل
-

فت ضو لن تماظم الط ب

م ة ألب مولود حت مقافنة بنحو  55حالة ل دمهوفوة.

الخةمات اللحية ص
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الخدماق الترفيهية:
-

صفقاً ل يانات ممكز مم ومات محافظة قنا فإ م شمات الخةمات التمفيهية فت ممكز قوص تمت م متواضمة ل غا ة صتقتلم
لمب الحةائل المامة صمماكز الي و و و ال صالمال ب صقلو و وووف الفقافة صالمكت ات صوتتقم الممكز إل المة التمفيهية أص
المواضية.

-

كما أ جا بية محافظة قنا صممكز قوص ل حمكة السياحية تماظم ممها أامية توفيم ةةمات فنةقية ات مستووات تلنيت
فضالً ن أامية توفيم التسهيالت صالخةمات الممت طة به ا القطاع طايما لالنس ة لانيطة التمفيهية من حةائل صمتنزاات
صمسافح صاينمات.

صووض اليك فقم ( )29تح ي ادنيطة اطقتلاد ة صالخةمية

مستوى ممكز قوص صمحافظة قنا.

شبل رقم ( )29تحليل األنشطة االقتصادلة والخدمية

النياه الز اف ت

ت غ المساحة المنزف ة لمحافظة قنا  250ألب فةا

منها  34.5ألب فةا لممكز قوص

توفم مساحات ك يما قاب ة لالاتلالح تتمكز فت غمل قنا كما توجة مساحات قاب ة
لالاتلالح فت النطاق اللحماصو لممكز قوص.

النياه اللنا ت

ة ة من اللنا ات ات الحدم ال يم صل نها تحتاو إل تنمية صتطووم صااتغالل
المقومات التمة نية صالز اف ية صتمزوز اللنا ات اللغيما صالمغ ة.

النياه السياحت

موافد اياحية ك يما قاب ها حمكة اياحية محةصدا صةةمات اياحية صفنةقية ضميتة ل غا ة

النياه التدافو صالمالت

منيلت تدافوة ات حدم صغيم صمتواا صفمصع صغيما ل نوك صاليمكات صتوجة حاجة

ةةمات اياكا

الخةمات التم يمية

الخةمات اللحية

لتدممات ةةمات اد مال صالتدافا صةةمات إق يمية
نمو اكانت ك يم طايما فت ممكز قوص إ ا لم قاب نمو فت ادفاضت المخططة ل تواع
المممانت فإن اوا متة يوائياً

ال فافات فت فلول التم يم ق

حسال المقمة الز اف ية

الداممت تمت م ممتتمة صالمةفاس الخاصة محةصدا صالتم يم

الدامم ف مة نة قنا فقا صط توجة جاممات ةاصة

ا ب ك يم

الخةمات اللحية صافتتاع كفافة الخةمة ص ةم صجود مماكز ا ية متخللة

متنوأصةفام ك
تمفيهيةواحة
ةةماتاليوم صال
طدا أصجماحات
النساف صالو
مستيتيات (أمم
...
واضية
اض أص
تمفيهية
ضمصفا تة يمط توجة مة
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 5-4أعمال البنية األساسية لمركز قوص:
 1-5-4المدخل اإلقليمي لشبكة الطرق لمركز قوص:
 توض و ش و كات النق صالطمق لمحافظة قنا انها تتل و اتلوواط جيةا لي و كات الطمق لمحافظات جنول اللوومية صش و كة الطمق
القومية كاطتت:
 امول القااما أا و و ووا  :امول قومت من الةفجة ادصل صومت م الي و و وموا المئيسو و ووت لمحاصف الحمكة داة المحافظة صل وجالق ت صومم لممكز قوص.
 امول القااما أايوه أاوا (غمل الني ) :صوسيم موازوا ل ني من ناحي ووة الغمل صاو جز من الطمول الةصلت (القااماالدابو ).
 امول قنا ا ووتاجا (محوف تنمية) :صاو المةة المئيس ووت ل محافظة من الدهة الي وومقية صومبا الطمول بين محافظات الوجالق ت صال حم ادحمم صمينا اتاجا.
 امول قتا القليم لطول  280كم :صومت م مةة اام لمحافظة أاوا

صك لن ال حم ادحمم.

كما تمت ا المحافظة صممكز قوص لي ووك جية لاليو و كة القومية لس ووكن حة ة مل ووم من ةالل ةد من ةطوه الس ووكن الحة ة ة
صات كاآلتت:
 اكة حة ة قنا – القااما اكة حة ة قنا – اتاجا اكة حة ة قنا – أبو اماوف ال و قوم بنق مادا ادلمونيوم لمة نة ندعحمادو ك لن تلة م ادلومنيوم المنتﺞ من ندع حمادو إل اتاجا إل الخافو .ك لن نق التواتات.

 2-5-4المدخل اإلقليمي لمنظومة المياه لمركز قوص:
 محطاق المياه:
تم ةةمة ممكز قوص من ةالل محطة اووطحية لطاقة تلووميمية تل و إلت  26ألب م 3و كما تم ةةمتها لمةد  7محطات
مةمدة لإجمالت ااقة تلميمة  33ألب م 3و ص ةد  8محطات نقالت لطاقة تلميمية  15ألب م 3و صكما تم اط تماد

ت ةد

( )6محطات آلاف (جوفية) بنس و و و و و و ة  %26من إجمالت كمية المياه المنتدة لالممكز لطاقة تلو و و و و ووميمية تل و و و و و و إلت 27ألب م 3و.
صالدةصل فقم ( )33وض محطات مياه اليمل المخت تة الموجودا لممكز قوص صك لن الطاقة التلميمية صالتم ية ل

محط .

جدول رقم ( )33محطاق مياه الشرب المختللة الموجودة بمراكز قوص
ممكز قوص
الطاقة التلميمية

الطاقة التم ية

كتا ا المحطة

(م 3وم)

(م 3وم)

()%

12960

50
65 3

نوع المحطة

اام المحطة

محطات اطحية ك مو

محطة مياه الشرب بقوص

25920

محطة المسيد المدمجة

5760

3760

محطة الحلة المدمجة

8640

4640

53 7

5760

3760

65 3

محطات مةمدة

المعرى المدمجة

135

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

ممكز قوص
الطاقة التلميمية

الطاقة التم ية

كتا ا المحطة

(م 3وم)

(م 3وم)

()%

العيالشا المدمجة

2160

1560

72 2

خ از المدمجة

2160

1460

67 6

جزيرة مطيرة المدمجة

5760

1260

21 9

2592

2292

88 4

مرشح الحمر و الجعافرة رقم ()1

1800

1200

66 67

مرشح الحمر و الجعافرة رقم ()2

1800

1200

66 67

مرشح الجمالية النقالي

2448

1650

67 4

مرشح خ از النقالي

1800

900

50

لجازة ق لي النقالى

1800

900

50

مرشح الظهير الصحراوي

1800

900

50

1800

900

50

1800

900

50

ابو الجود

4320

2160

50

العقوال

12960

6480

50

لجازة ق لي

5760

2880

50

الرموالق

1440

770

53 5

نجع محمد خير

1440

770

53 5

نجع معوض

1440

770

53 5

101160

54072

%53 5

اام المحطة

نوع المحطة

جزيرة مطيرة الهيئة القومية 30
لتر/ثانية

محطات نقالت

محطات نقالت

مرشح كو سخيه النقالى
()1

مرشح كو سخيه النقالى
()2

محطات آلاف (جوفية)

ايجمالت
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ش باق مياه الشرب بمركز قوص:
لو و و و و إجمالت أاوال شو و و و و كات مياه الي و و و وومل التت تخةم ممكز قوص لحوالت  822.62كم صل ن ممظمها متهالن صتحتاو إل

إحالل صتدة ة حيث تمف نسو ة اليو كات من نو ية الموااويم اطاو سوتوس حوالت  %66من إجمالت أاوال شو كات مياه اليومل
مستوو الممكز .صالدةصل فقم ( )34وض بيا لالي كة الخاصة لالممكز.
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جدول رقم ( )34بياناق ش باق مياه الشرب بمركز قوص
ممكز قوص
قطم المواايم (مم)

النوع

أاوال الخطوه (كم)

500

أس ستوس

2 462

400

أس ستوس

0 282

400

بالستيك

3 074

بحالة جيدة

350

أس ستوس

2 868

مطلوب إلاللها وتجديدها

350

بالستيك

1 767

بحالة جيدة

300

أس ستوس

16 947

مطلوب إلاللها وتجديدها

300

بالستيك

9 13

مطلوب إلاللها وتجديدها

250

أس ستوس

2 746

مطلوب إلاللها وتجديدها

250

بالستيك

3 647

بحالة جيدة

200

أس ستوس

30 176

مطلوب إلاللها وتجديدها

200

بالستيك

41 538

بحالة جيدة

200

لديد

0 131

مطلوب إلاللها وتجديدها

150

أس ستوس

117 101

مطلوب إلاللها وتجديدها

150

بالستيك

51 459

بحالة جيدة

150

لديد

0 054

125

أس ستوس

8 629

100

أس ستوس

361 617

مطلوب إلاللها وتجديدها

100

بالستيك

170 147

بحالة جيدة

100

لديد

0 053

مطلوب إلاللها وتجديدها

ايجمالت

حالة الي كة
مطلوب إلاللها وتجديدها

مطلوب إلاللها وتجديدها

822 62
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الخزاناق العالية بمركز قوص:
وجة لممكز قوص ةد  9ةزانات الية لإجمالت امة تخزون  705م 3موز ة

ش كات مياه اليمل لالممكز صالتت تسا ة

فت م موازنة ل مياه صففع الضغوه لالي كة .صالدةصل فقم ( )35وض بيانات الخزانات المالية لالممكز.
جدول رقم ( )35الخزاناق العالية القائمة بمركز قوص
ممكز قوص
اام القموة

امة الخ از (م)3

افتتاع الخ از (م)

النوع

المممو

100

25

خرسانة مسلحة

ةزام

40

16

خرسانة مسلحة
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ممكز قوص
اام القموة

امة الخ از (م)3

افتتاع الخ از (م)

النوع

100

25

خرسانة مسلحة

40

16

خرسانة مسلحة

100

25

خرسانة مسلحة

100

25

خرسانة مسلحة

100

25

خرسانة مسلحة

100

25

صاج

25

20

خرسانة مسلحة

ال اللسة

حدازا
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تقييم الوضع الراهه لمنظومة المياه لمركز قوص:
 oاداا التلميمة:
تم تلو ووميم جميع مكونات ش و و كة التغ ة لالمياه لتتت لاحتياجات المياه الالزمة دغماض اطاو ووتهالكات الالزمة لتغطية مخت ب

ادغماض صادنيووطة المنزلية صالتدافوة ا ا لايضووافة إل التل ومفات الالزمة د مال مقاصمة الحمول صأ مال ال ة ات .صقة حةد ال ود
الملو وومو ممةطت اطاو ووتهالك المخت تة التت دب ااو ووتخةامها فت تقة م التل و ومفات الالزمة لتلو ووميم مخت ب مكونات أ مال ايمةاد
لالمياه من أ مال تنقية صتخزون إل ش كة ةطوه المواايم المئيسية صالتم ية صالتوزوع لايضافة إل صصالت الخةمة المنزلية.
صتمما اطاتهالكات المميافوة كالتالت:
أقل ااتهالك اا ة =  2.5متواا اطاتهالك اليومت.
أقل ااتهالك ومت =  1.8 - 1.6متواا اطاتهالك اليومت.
أقل ااتهالك شهمو =  1.50 - 1.25متواا اطاتهالك اليومت.
صمتواو ووا اطاو ووتهالك اليومت ا قاً لمتط ات ال ود الملو وومو د مال تلو ووميم صتنتي ش و و كات مياه اليو وومل صاللو ووما اللو ووحت
كالتالت:
من  50,000إل  500,000نسمة

=  200-150ل ا و

من  500,000إل 1م يو نسمة

=  250-200ل ا و
 )2-4( -اا ة * متواا اطاتهالك  * 0.2+متط ات الحمول

حدم التخزون المالت = ادك م من:

 ( )2-1اا ة * أقلت تلما اا ة  * 0.2+متط ات الحمولتم حسو ووال التل و ومفات المتوقمة ل حمول ا قاً لدةصل فقم ( )1-7لال ود الملو وومو داو ووا تلو ووميم صتنتي ش و و كات مياه اليو وومل
صاللما اللحت.
 oتقييم الوضع الماان لمياه اليمل:
مت م متواووا ااووتهالك التمد
صالدةصل فقم ( )36وض

مسووتوو ممكز قوص أق لكفيم من ممةطت اطاووتهالك التلووميمية الوافدا لال ود الملوومو.

ةد السكا صممةل ااتهالك المياه ل ممكز.
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جدول رقم ( )36معدل استهالك مركز قوص مه مياه الشرب
كمية مياه اليمل المنتدة
فم ياً (ألب م 3وم)
54

ةد السكا (ألب نسمة)

ممةل اطاتهالك

متط ات ال ود

التم ت(ل ا و)*

الملمو

83 7

200 - 150

**461

*معدل االستهالك= كمية مياه الشرب المنتجة( /عدد السبان *)1 4
** عدد السبان ط قا للمخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9
o

تقييم أ مال التخزون المالت:
جدول رقم ( )37الزيادة أو النقص في سعة الخزاناق العالية بمركز قوص
ممكز قوص
إجمالت حدم التخزون (ألب م)3

حدم التخزون المط ول (ألب م)3

قيمة المدز (ألب م)3

0.705

74

67

 oش كات المياه:

ةطوه التغ ة القائمة لحالة متواووطة صل ن ةطوه الحة ة الزام الممادو صادا و سووتوس تحتاو إل إحالل صتدة ة

مسووتوو

الممكز.


تقدير االلتياجاق المستق لية مه مياه الشرب على مستوي مركز قوص:
متواا اطاتهالك اليومت ا قاً لمتط ات ال ود الملمو د مال تلميم صتنتي ش كات مياه اليمل صاللما اللحت كالتالت:
من  50,000إل  500,000نسمة

=  200-150ل ا و

من  500,000إل 1م يو نسمة

=  250-200ل ا و

ايتم فمضها لقيمة  200ل ا و فت الحسالات التالية فيما خص ممكز قوص:
جدول رقم ( )38التعداد السباني المستق لي وااللتياجاق المائية والتخزيه العالي المطلوب لمركز قوص
السنة

2022

2027

2032

2037

تمةاد السكا (ألب نسمة)*

508 1

556 8

607 3

660 1

متواا اطحتياجات المائية (ألب م 3وم)

101 62

111 36

121 46

132 02

142 3

155 9

170

184 8

101 16

101 16

101 16

101 16

41 2-

54 8-

68 9-

83 7-

احتياجات الممكز من الطاقة التلميمية لمحطات مياه اليمل (ألب
م 3وم)
كمية مياه اليمل المنتدة لالممكز
(ألب م 3وم)
قيمة المدز( )-أص التائب(( )+ألب م 3وم) :دز
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السنة

2022

2027

2032

2037

حدم التخزون المالت المط ول (ألب م)3

10 8

11 8

12 9

14

حدم التخزون المالت المتاح (ألب م)3

0 705

0 705

0 705

0 705

قيمة المدز( )-أص التائب(( )+ألب م :)3دز

10 1-

11 1-

12 2-

13 3-

* تعداد السبان ط قا للمخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9

ت كام الطاقة التل و و و و و ووميمية لمحطات مياه الي و و و و و وومل القائمة

تم التقييم بنا ً
دةول المام المالت .2022


أ

تم المم

ففع كتا ا ا ه المحطات ق

المشروعاق المستق لية المقترلة على مستوي مركز قوص:

ا قاً ل دةصل فقم ( )38المحةد ل احتياجات مياه اليمل صحدم التخزون مستق ياً ا قاً ل مماح التلميمية لالمخطا صبنا ً
لن تض ضمصفا تنتي الميمص ات التالية ا قاً ل دةصل التالت.
جدول رقم ( )39المشروعاق المستق لية المقترلة بقطاع مياه الشرب لمركز قوص
الميمصع
ميمصع ففع كتا ا محطات مياه اليمل القائمة
لتمم لكام ااقتها
ميمصع إنيا محطة ممشحة جة ةا ( )1لطاقة
( 42ألب م 3وم)

ميمصع زوادا ااقة المحطة الممشحة الدة ةا ()1
إلت ( 55ألب م 3وم)

ميمصع إنيا محطة ممشحة جة ةا ( )2لطاقة
( 15ألب م 3وم)
ميمصع زوادا ااقة المحطة الممشحة الدة ةا ()2
إلت ( 30ألب م 3وم)
ميمصع إحالل صتدة ة ش كات صمحالا مياه
اليمل القائمة
ميمصع إنيا ش كات لمياه اليمل لخةمة
اطمتةادات المستق ية

ميمصع ت اي

ةد ( )9ةزانات الية قائمة

ميمصع إنيا

ةد ( )7ةزانات الية امة

الخ از ( 1500م)3

المساحة اطاتفمافات
(فةا )

(م يو .و)

انة دةول
الميمصع

الميمص ات
ملادف التموو

ات

ل خةمة

ادصلووة

-

-

2022

√

7

336

2022

2

104

2027

25

120

2032

25

120

2037

-

-

2022

-

-

القطاع الحبومي

(الشركة القابضة
لمياه الشرب

والصرف الصحي
)  +الهيئة

القومية لمياه

الشرب والصرف
الصحي

√

مرلليا ط قا

القطاع الحبومي

-

15

2022

لمياه الشرب

10 5

42

2022
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للتوسعاق

√

(الشركة القابضة
والصرف الصحي
)  +الهيئة

√
√
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المساحة اطاتفمافات

الميمصع
ميمصع إنيا

ةد ( )1ة از

الت امة (600

ميمصع إنيا

ةد ( )1ة از

الت امة (1100

ميمصع إنيا

ةد ( )1ة از

الت امة (1100

م)3
م)3

انة دةول

م)3

الميمصع

(فةا )

(م يو .و)

1

24

2027

15

44

2032

15

44

2037

الميمص ات
ات

ملادف التموو

ادصلووة

ل خةمة
القومية لمياه

الشرب والصرف
الصحي

 3-5-4المدخل اإلقليمي لمنظومة الصرف الصحي لمركز قوص:
 تقييم محطاق المعالجة:
التلما المتواا لمياه اللما اللحت تم حسال لضمل متواا اطاتهالك اليومت ل مياه فت ممام تختيب مقةافه (0.8
  )0.9لس ب التاقة ةالل ش كة المياه تم فمض لقيمة  0.8فت الحسالات التالية.جدول رقم ( )39تقييم محطاق المعالجة بمركز قوص
التلمفات التم ية الوافدا
(ألب م 3وم)

ةد السكا (ألب نسمة)

11.735

ممةل التلما **

*461

(ل ا و)
17

متط ات ال ود
الملمو

160 - 120

* عدد السبان ط قا للمخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9
**معدل التصرف= التصرفاق الواردة( /عدد السبان *)1 5


تقدير التصرفاق المستق لية مه مياه الصرف الصحي على مستوي مركز قوص:
جدول رقم ( )40التعداد السباني المستق لي والتصرف المتوسط لمياه الصرف الصحي لمركز قوص
السنة

2022

2027

2032

2037

تمةاد السكا (ألب نسمة)*

508 1

556 8

607 3

660 1

التلما المتواا (ألب م 3وم)

81 3

89 1

97 2

105 6

122

133 7

145 8

158 4

ااقة محطات ممالدة اللما اللحت المتاحة ( ألب م 3وم)

24

24

24

24

قيمة المدز( )-أص التائب(( )+ألب م 3وم) :دز

98-

109 7-

121 8-

134 4-

الطاقة التلميمية المط وبة من محطات الممالدة ( ألب
م 3وم)**

* تعداد السبان ط قا للمخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9
* الطاقة التصميمية = التصرف المتوسط * 1 5
تم حسال التلما المتواا ا قاً ل ممادلة السالقة مع ا ت اف متواا اطاتهالك المستق ت =  200ل ا و.
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إجمالت الطاقة التل و ووميمية لمحطات الممالدة لما فيها محطات الممالدة الدافو إني و ووا اا

كما تم التقييم بنا ً
دةولها ل خةمة ق دةول المام المالت .2022


أ

تم

تقدير التصرفاق المستق لية مه مياه الصرف الصحي على مستوي التجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:
جدول رقم ( )41التعداد السباني المستق لي والتصرف المتوسط لمياه الصرف الصحي لقرية العقب الجديدة
السنة

انة الهةا

تمةاد السكا (ألب نسمة)*

30

التلما المتواا (ألب م 3وم)

36

الطاقة التلميمية المط وبة ل مناال السكنية ( ألب م 3وم)

54

الطاقة التلميمية المط وبة ل مناال اللنا ية ( ألب م 3وم)

08

ااقة محطات ممالدة اللما اللحت المتاحة ( ألب م 3وم)

-

قيمة المدز( )-أص التائب(( )+ألب م 3وم) :دز

6 2-

الطاقة التلميمية المط وبة لمحطات المفع (ألب م 3وم)

11 4

ااقة محطات المفع المتاحة (ألب م 3وم)

-

قيمة المدز( )-أص التائب(( )+ألب م 3وم) :دز

11 4

* تعداد السبان ط قا لعرض قري الظهير بتاريخ  – 2018/6األنشطة المقترلة داخل التجمع العمراني
تم حسو ووال التلو ووما المتواو ووا ا قاً ل ممادلة السو ووالقة مع ا ت اف متواو ووا اطاو ووتهالك المسو ووتق ت =  150ل ا و .كما قةف
تلمفات مياه اللما اللحت الناتدة من المناال اللنا ية لحوالت  %80من كمية اطحتياو المتواا من مياه اليمل المط وبة.


المشروعاق المستق لية المقترلة على مستوي مركز قوص:

ا قاً ل دةصل فقم ( )41المحةد ل التلمفات المستق ية ا قاً ل مماح التلميمية لالمخطا صبنا ً
الميمص ات التالية ا قاً ل دةصل التالت.

لن تض ضمصفا تنتي

جدول رقم ( )42المشروعاق المستق لية المقترلة بقطاع الصرف الصحي لمركز قوص
الميمصع
ميمصع إحالل صتدة ة ش كات اللما
اللحت القائمة

المساحة

اطاتفمافات

(فةا )

(م يو .و)

-

ميمصع اات مال ش كات اللما
اللحت ل مناال الغيم مخةصمة
لالممكز
ميمصع إنيا محطات المفع لنق
التلمفات النهائية لالي كات

-

-

5000
ج /ط

7500
ج /ط
-

انة دةول
الميمصع
ل خةمة
2022

القطاع الحبومي
(الشركة القابضة لمياه

ات ادصلووة
√

الشرب والصرف

2022

2022
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ملادف التموو

الميمص ات

الصحي) +

√

الهيئة القومية لمياه
الشرب والصرف
الصحي

√
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الميمصع
ميمصع إنيا

ةد ( )2محطة ممالدة

لإجمالت ااقة ( 100ألب م 3وم)

المساحة

اطاتفمافات

(فةا )

(م يو .و)

50

1500

انة دةول
الميمصع

الميمص ات

ملادف التموو

ات ادصلووة

ل خةمة
2022

√

ميمصع إنيا محطة ممالدة جة ةا
لطاقة (10ألب م 3وم)  -الممح ة
ادصلت

5

2027

150

ميمصع زوادا ااقة محطة الممالدة
الدة ةا إلت ( 22ألب م 3وم) –
الممح ة الفانية

5

2032

180

ميمصع زوادا ااقة محطة الممالدة
الدة ةا إلت ( 34.4ألب م 3وم) –
الممح ة الفالفة



5

2037

186

الوضع الراهه لمنظومة الصرف الصحي للتجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:

تم توصووي ةةمة اللووما اللووحت لدميع الم انت القائمة لالقموة صل ن ط وجة أو محطات ففع أص محطات ممالدة لخةمة التدمع
المممانت ل كم .
 4-5-4المدخل اإلقليمي لمنظومة المخلفات الصلبة لمركز قوص:
لم تم إنيا أو مةافن صحية طاتيمال المخ تات الل ة الناتدة من التدمع المممانت ال و ايقام لقموة المقب الدة ةا.


تقدير كمياق المخللاق الصل ة المستق لية على مستوي مركز قوص:
جدول رقم ( )43التعداد السباني المستق لي وكمية المخللاق الصل ة المتولدة لمركز قوص
السنة

2022

2027

2032

2037

تمةاد السكا (ألب نسمة)*

508.1

556.8

607.3

660.1

ممةل تولة المخ تات (جم فمد وم)

1000

1000

1000

1000

صز المخ تات المتواا (ان وم)

508.1

556.8

607.3

660.1

المخ تات الل ة (الب ان) (ل ممح ة الزمنية) انة

185.5

203.3

221.7

241

كفافة المخ تات لمة الةمن (ان م)3

0.8

0.8

0.8

0.8

افتتاع المةفن اللحت المقتمح (م)

5

5

5

5

المساحة المط وبة ل مةفن اللحت (فةا )

11

12.1

13.2

14.5

* تعداد السبان ط قا للمخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2016-9
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المشروعاق المستق لية المقترلة على مستوي مركز قوص:

ا قاً ل دةصل فقم ( )43المحةد ل التلمفات المستق ية ا قاً ل مماح التلميمية لالمخطا صبنا ً
الميمص ات التالية ا قاً ل دةصل التالت:

لن تض ضمصفا تنتي

جدول رقم ( )44المشروعاق المستق لية المقترلة بقطاع المخللاق الصل ة لمركز قوص
الميمصع

المساحة

اطاتفمافات

(فةا )

م يو .و

انة دةول
الميمصع

ملادف التموو

الميمص ات
ات

ل خةمة

ادصلووة

انيا مةفن صحت

11

55

2022

√

التواع فت مساح المةفن اللحت

15

0 75

2 27

التواع فت مساح المةفن اللحت

15

0 75

2 32

التواع فت مساح المةفن اللحت

15

0 75

2 37

وزارة ال يئة والمجالس
المحلية بالمركز

 5-5-4أهم مقو مات وي حد يات ق طاع الم ياه والصتتترف الصتتتحي والتخل
المخلفات بمركز قوص:
أ -أهم المقوماق:


صجود كيا م ا و وسو ووت يدافا ممافل المياه صاللو ووما اللو ووحت

من

مسو ووتوو المحافظة (شو وومكة مياه اليو وومل صاللو ووما

اللحت لقنا).


صجود منظومة مياه تغطت حوالت  %98.3من إجمالت المحافظة.



صجود ظهيم صووحماصو صووال بي ياً يقامة ميوومص ات التخ ص من المخ تات اللو ة صك لن محطات ممالدة اللووما
اللحت صتواماتها.
مستوو المحافظة مخةصمة أص جافو ةةمتها لميمص ات اللما اللحت.



المناال الحضافوة



صجود لمب المةافن اللحية صملانع تةصوم القمامة.

ب -أهم التحدلاق:


ضمب التو ية المدتممية لقضا ا المياه صقضا ا التخ ص من اللما اللحت صالمخ تات الل ة.



تواجة مواايم قة مة صمواايم اطا ستوس تحتاو ت ن المواايم إل اطحالل صالتدة ة.



ممظم الخزانات المالية تحتاو إل صيانة.



انختاض نس ة التغطية لميمص ات اللما اللحت لالمحافظة صبادةص المناال الموتية.



التخ ص الميوائت من القمامة لالمة ة من المناال.



التواع المممانية الميوائت.



نقص ايمكانيات لقطاع النظافة.
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 6-5-4التحليل الوصتتتفي لنقال القوة وال تتتعف ومكامن الفرص والتهديدات
):(SWOT ANALYSIS
المخاطر والتهديداق
مبامه اللرص المتالة
نقاط الضعف
نقاط القوة
القطاع
 -ش باق المياه تغطي

 -تدني لالة ش باق

المياه ب عض المناطق

إلدارة مرافق المياه

العمران

 -تواجد مواسير قدلمة

والصرف الصحي على

وقضالا التخلص مه

مما يزيد مه فاقد المياه

 -وجود ظهير صحراوي

والمخللاق الصل ة

 -المناطق الحضارية

إلى االلالل والتجديد

مشروعاق التخلص مه

التي تحتاجها قطاعاق

خدمتها بمشروعاق

تحتاج إلى صيانة

 -تواجد بعض المدافه

التغطية بمشروعاق

تقري ا مال ية مناطق

 -نهر النيل وما لمثلا

ومواسير االس ستوس

الشرب

وتحتاج تلك المواسير

مه مصدر وفير لمياه

التغذلة بالمياه والصرف الصحي والمخللاق الصل ة

مخدومة أو جاري
الصرف الصحي

 -وجود كيان مؤسسي

 -ضعف التوعية

مستوي المحافظة

صالح بيئيا إلقامة

المجتمعية بقضالا المياه

الصرف الصحي

 -االستثماراق العالية

 -معظم الخزاناق العالية

المخللاق الصل ة وكذلك

ال نية التحتية مع

 -انخلاض نس ة

الصحي وتوسعاتها

 -ضعف التمويل يهدد

محطاق معالجة الصرف

 -االستلادة مه مياه

محدودلة الموارد المالية

بتدني مستوي خدمة

الصحية ومصانع تدوير

الصرف الصحي بالمركز

الصرف المعالج ب عض

ال نية التحتية

 -وجود ظهير صحراوي

الريلية

ماباق شجرية

القمامة العشوائي

لساهم في تقليل نلقاق

 -التخلص العشوائي مه

 -االهتما على

الصحي والتخلص مه

المناطق

التخلص مه المخللاق

القمامة

مشروعاق الصرف

المخللاق الصل ة

وباألخص المناطق

القمامة بالعديد مه

المحطاق في استزراع

المستوي القومي بقضالا

 -نقص اإلمبانياق

الصل ة

بقطاع النظافة

 -االهتما القومي بزيادة

 التأثير السل ي لمقالب التوسع العمرانيةالعشوائي

نس ة المناطق المخدومة

بمشروعاق الصرف
الصحي

 6-4الفرص التنموية في إطار المخطط االستراييجي لتنمية مدينة قوص:
أ -مشروعات المأوى والعشوائيات:
 دراسة موضوع تعلية الم اني كحل للمشبلة السبانية:
 صضع اشتمااات بنائية مناا ة ل

منطقة

 مشروع إنشاء  500ولدة سبنية ضمه ال رنامج القومي لإلسبان في الظهير الصحراوي بالعليقاق:
 توصي الممافل لافض التت تم تخليلها ل ميمصع.
 تمهية الطمق الموص ة ل ميمصع لمبط لالمة نة.

 تطوير مناطق الحساسنة الغربية والحسامية وقلب المدينة القدلم:
 إ ةاد مخططات تتلي ية ل منطقتين.

145

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

 اتخا إج ام ات نزع الم ية صتمووب المالك.
 توصي ش كة الممافل صالطمق.

ب -مشروعات الخدمات االجتماعية:
 تطوير المستشلى المركزي:

 إ ةاد دفااة اقتلاد ة تتضمن الت اليب اطاتفمافوة المط وبة لتطووم م ن المستيت صففع كتا ت .
 تنتي أ مال التطووم صشو و و و ام الممةات المط وبة من ةالل الخطة اطا و و ووتفمافوة لو ازفا الل و و ووحة ةالل الخطة الخمس و و ووية
الحالية



إمداد المستشلى بولداق الغسيل الكلوي والحضاناق:

 التنسيل مع ص ازفا اللحة لتسهي إج ام ات الحلول

 إنشاء مدارس إعدادي وثانوي لذوي االلتياجاق الخاصة

التموو الخاص لالتنتي .

 إنشاء مدرسة ثانوية زراعية:

 إنيا منطقة ز اف ية م حقة لالمةفاة الز اف ية لغمض التةفوب.

 إقامة عدد  4مدرسة للقضاء على اللترة الثانية:

 حلم المةافس التت بها إمكانية ل تم ية.
 التنسيل مع اي ة ادبنية التم يمية لتسهي إج ام ات الحلول
 ااتفافا القطاع الخاص ل مساامة فت التموو .

التموو الخاص لالتنتي .

 تيسير لصول الش اب على القروض والتدريب مه الصندوق االجتماعي:
 د م آليات الحل و و و ووول

قمصض صفمص تةفو ية ل يو و و و و ال مما يس و و و ووم لهم الحل و و و ووول

فمص م أص إني و و و ووا

ميمص ات صغيما تةف لهم الةة .
ج -مشروعات المرافق:
 مد خدمة الصرف الصحي للمناطق مير المخدومة:

 تحة ة المناال غيم المخةصمة من حيث المسط ص ةد الوحةات صال فافة ال نائية

م مخطا تتلي ت ل مناال غيم المخةصمة صك لن مناال اطمتةاد المممانت الدة ةا داة الحيز المممانت.


 توصي ش كة اللما اللحت ل مناال ا قا لاصلووات صل خطا اطاتفمافوة لالمحافظة مع ميافكة القطاع الخاص.
 إلالل وتجديد ش بة مياه الشرب المحتاجة الى الالل (مواسير األس ستوس):
 تحة ة المناال المخةصمة لي كات متهال ة فت حاجة ال اطحالل.

 صض ووع ةطة تنتي ة ب منامﺞ زمنت لتنتي المي وومصع لالتماص مع الهي ة المامة لمياه اليو ومبة صالل ووما الل ووحت صالي وومكة
القالضة لمياه اليمل.

 تنتي الميمصع ا قا ل خطة الزمنية.
د -مشروعات الطرق والمرور:
 إنشاء كوبري علوي للسياراق والمشاة على المزلقان الذي يتقاطع مع شارع الجمهورية ويلصل شرق المدينة عه مربها:
 تلميم ميمصع إنيا كوبمو

وو لالتنسيل مع ص ازفا النق مع إ ةاد الةفااة اطقتلاد ة الخاصة بت تة الميمصع.

 تنتي الميمصع من ةالل الخطة اطاتفمافوة لو ازفا النق أص بة م من محافظة قنا.

 زيادة كلاءة الطرق داخل مدينة قوص:
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 توايع المزلقانات لتالف الت ةس الممصفو.

 تحسين صتوايع حالة اليوافع المئيسية فت المة نة.
 تحة ة اطشو و ووتمااات ال نائية ل م انت القة مة

جان ت الي و و ووافع المئيسو و ووية لحيث تم تمك افتةاد أمامت ط ق

ن2

متم ل توامة المستق ية ل يوافع.
ه -مشروعات االقتصاد المحلي:
 إقامة مدينة صناعية متكاملة في الظهير الصحراوي للمركز في العليقاق:

 تخطيا منطقة اكنية مت ام ة فت منطقة الم يقات لخةمة المنطقة اللنا ية صااتيتا حاجة اطاكا لالمة نة.
مض أفضت المنطقة اللنا ية بتسهيالت ل ي ال لتيديع الميمص ات اللنا ية اللغيما.


اطنتاو الز اف ت المح .
 تيديع إنيا اللنا ات القائمة
 إنيا تدممات حمفية دحيا الحما التق ية ة التت تيتهم بها المة نة.
 االستثمار في مجاالق الحرف التقليدلة التي تشتهر بها المدينة:
 إني و و ووا المماص و و ووم التت تقوم

اا و و ووتخماو زووت الن اتات الط ية صالمطموة من ال صف مف (الخا – الدمجيم فمز

الخلوبة – الفوم صال ل لمالو السماا – ح ة ال مكة).

 ملوونع لحتم صتيووكي الخيووب المح

صات (السووماوووع – كاى – ابل – أت – توت – جميز – لمب أشووداف الموال

صات ادنواع التت ااتخةامها قةما الملموو فت تيكي أصانيهم صتوابيتهم صمماكب اليما.
 تطووم صتنمية الحما التت تيتهم بها المة نة صمن أامها :صفش الندافا صتيكي المماد اداااية.
 فتح مجال للسيالة النهرية في المدينة:

 إنيا مما ل مماكب الني ية فت ادفض التضا الواقمة

النهم فت شمال شمق المة نة

 تخطيا اطفض طاتيمال نياه مما اياحت.
 تنتي صانيا المما الني ت.

 تنتي منطقة تمفيهية مت ام ة فت اطفض طاتيمال حمكة السياحة.
 فبا منطقة المما لالمناال السياحية لي كات امق جيةا.
 تسهيل إجراءاق المشروعاق الصغيرة:

 إ ةاد دفااة اقتلاد ة ن صاقع الميمص ات اللغيما صأام المق ات التت تواجهها لالمة نة.
 إ ةاد حزمة من الميمص ات النو ية المخت تة من ةالل ايدافا الخاصة بة م الميمص ات اللغيما.
 تيسيم الحلول

القمصض من الدهاز الملمفت صاللنةصق اطجتما ت ل تنمية.

و -مشروعات خدمية لسد االحتياج المستقبلي:
 إنشاء  3دور لضانة
 عدد  3ولداق اجتماعية

 إنشاء عدد  3مدرسة ابتدائي

 إنشاء عدد  2مدرسة إعدادي
 إنشاء عدد  1مدرسة ثانوي
 1 مدرسة ثانوي زراعي

 مدرسة إعدادي ومدرسة ثانوي لذوي االلتياجاق الخاصة
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 مستشلى عا

 مركز ش اب ومالعب – مركز ثقافي
 7-4احتياجات مركز قوص من المخططات االقليمية والمحلية:
أ -مشروعات االسكان:
مة نة قوص:

 500صحةا اكنية

الوحةا المح ية الحماجية:

 4621صحةا اكنية

حدازو ق ت:

 2572صحةا اكنية

حدازو لحمو:

 822صحةا اكنية

الم يقات:

 201صحةا اكنية

الوحةا المح ية ةزام:

 2833صحةا اكنية

الوحةا المح ية جماجوس:

 3449صحةا اكنية

الوحةا المح ية ال اللة:

 2045صحةا اكنية

اجمالت:

 17000صحةا اكنية
 68000نسمة
 10000صحةا اكنية
 40000نسمة

ب -مشروعات الخدمات االجتماعية:
 -1الخدماق الصحية:
ام

مة نة قوص

مستيت

الوحةا المح ية -ةزام

صحةا ااماا

الوحةا المح ية -جماجوس

ممكز امماض مستوانة
 2صحةا ااماا

ال اللة

صحةا ااماا

 -2الخدماق التعليمية:
مة نة قوص

مةفاة ثانوو ل صو اطحتياجات الخاصة  -مةفاة ثانوو ز اف ت

الوحةا المح ية الحماجية

 3مةافس ثانوو

الوحةا المح ية حدازو لحمو

مةفاة ل تم يم الفانوو المام

الوحةا المح ية  -ال اللة

مةفاة ثانوو فنت

-3الخدماق الش ابية والثقافية:
قوص

ممكز ش ال صمال ب
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ممكز ثقافت
الوحةا المح ية الحماجية

3بيت ثقافت

الوحةا المح ية حدازو ق ت

1بيت ثقافة

الوحةا المح ية – ةزام

 1بيت ثقافة

الوحةا المح ية – ال اللة

بيت ثقافة
ممكز ش ال

 -4الخدماق االمنية:
الوحةا المح ية – حدازو ق ت

صحةا ااتا

الوحةا المح ية – حدازو لحمو

صحةا ااتا

الوحةا المح ية – ةزام

صحةا ااتا

الوحةا المح ية – جماجوس

صحةا ااتا

ج -مشروعات ينمية االقتصاد المحلي:
مة نة قوص

اقامة منطقة صنا ية مت ام ة
انيا تدمع حمفت يحيا الحما التق ية ة التت تيتهم بها المة نة (صفش الندافا – صتيكي المما اطاااية)

جماجوس

اوق
مخابز – جمميات ااتهالكية
ملنع لتةصوم القمامة

ال اللة

اوق
مخابز – جمميات ااتهالكية

ممكز قوص

مدمع ل لنا ات الحمفية لقموة المق ة
مدمع اللنا ات الغ ائية القائم

اطاتزفاع السمكت

مدمع صنا ات الزووت صاللابو
نزل ضيافة ةاص لالم ازفات المسحية
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الدراسة العمرانية لقرية العقب الجديدة:
ً مستدام:
 -1تنمية التجمع العمراني تجمع متوازن بيئيا
 1-1أهداف تنمية التجمع العمراني الجديد:
-

توفير متطلبات مدينة ومركز قوص من أراضي االسكان والخدمات واالنشطة االقتصادية.

-

استيعاب الزيادة السكانية لمركز ومدينة قوص وتوفير فرص عمل لتقليل نسب البطالة في مركز ومدينة قوص.

 2-1سياسات تنمية التجمع العمراني الجديد:
السياسات
 سياسات بيئية: -سياسات عمرانية:

 وقاية البيئة من التلوث تحسين نوعية الحياة توفير السكن والخدمات واالنشطة المناسبة -ايجاد فرص عمل جديدة لتقليل نسب البطالة

 -سياسات اجتماعية:

 توسيع قاعدة الملكية الخاصة في االنشطة والخدمات -رفع مستوى الخدمات وخاصة التعليم والصحة

 سياسات ثقافية: سياسات اقتصادية: -سياسات مالية:

 تنمية المهارات الحرفية تحقيق النقلة الحضارية للسكان قيام انشطة حرفية وصناعية حديثة قيام انشطة اقتصادية جديدة ومتنوعة توظيف االستثمارات التي ضخت في قرية الظهير الصحراوي -توفير مصادر متنوعة من التمويل

 3-1استراتيجيات تنمية التجمع العمراني الجديد:
االستراتيجية
استراتيجية المياه:
استراتيجية التنمية الصناعية:
استراتيجية التنمية السياحية:
استراتيجية التنمية العمرانية:
استراتيجية الجذب السكاني:

 استخدام مصادر متنوعة من المياه (مياه سطحية  /جوفية )... /-

اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي بحيث ال تضر بالصحة العامة

-

اقامة صناعات غير ملوثة للبيئة وقليلة االستهالك للمياه وذات تكنولوجيا مناسبة

 اقامة الصناعات ذات الميزة التنافسية بالسوق المحلية توفير اماكن اقامة للتمتع بالم ازرات السياحية المختلفة تهيئة التجمع الستقرار السكان تقوية العالقات االجتماعية لسكان التجمع -توفير فرص العمل والخدمات واالسكان الستقرار السكان

 4-1آليات تنمية التجمع العمراني الجديد:
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اآللية
التنمية باستغل ل الموقع:

-

استغالل الموقع بتعظيم االستفادة منه كمورد لتنمية المجتمع العمراني

التنمية بحسب توظيف الموارد:

-

بقياس جميع المدخالت والمخرجات إلعطاء حد اعلى من المكاسب

-

التنوع في مجاالت االنشطة وتنوع القاعدة االقتصادية

-

تنوع مصادر التغذية بالمياه

-

تنوع مصادر التغذية بالطاقة

-

قرب موقع التجمع العمراني من مصادر السكان واالنشطة ومحاور الحركة

التنمية بالتنوع:

التنمية بالتقارب:

ومصادر التغذية بعناصر البنية االساسية
-

اختيار العناصر البشرية الراغبة والقادرة على تنمية المجتمع واالستقرار فيه
والمشاركة في عمليات االدارة والبناء وذات مهارات متنوعة لمزاولة اعمالها من

التنمية باالنتماء:

خالل انتماء حقيق للمكان
التنمية باالستدامة:

-

التواؤم مع البيئة بتوظيف المقومات البيئة في عملية التنمية

-

اشراك القطاع الخاص واالفراد في عملية التنمية

-

تحقيق المشاركة من خالل شقين:
*مادي :من خالل المشاركة براس المال

التنمية بالمشاركة:

* معنوي :من خالل المشاركة في االمور االدارية والتنفيذية
-

المشاركة لتحقيق االنخراط الطوعي ألفراد في احداث التغيير الذي يحددونه
بأنفسهم

التنمية بتنشيط الحراك السكاني:

-

توفير عناصر جذب السكان من االنشطة والخدمات واالسكان

-

توفير التفرد الوظيفي وحسن االداء وكفاءة العائد ووفرته بتوفير فرص عمل بأجور
مناسبة  /لتنشيط جذب السكان

التنمية باللمركزية:

التنمية بتعظيم انساق التفاعل:

-

التخاذ القرار السريعة لواجهة مشاكل تنمية التجمع العمراني

-

توفير كوادر ادارية قادرة على تحمل المسئولية

-

االستفادة باألفكار الحديثة والمتطورة في مجال التكنولوجيا واالدارة والتنظيم،
بإدخال النظم المتطورة مثل تكنولوجيا الطاقة النظيفة ( الطاقة الشمسية  /طاقة
الرياح  ).../إلمداد المنطقة الصناعية والحرفية بطاقة نظيفة ال يترتب عليها اي
تلوث بيئي

 5-1معايير تنمية التجمع العمراني الجديد كتجمع مستدام:
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التجمع المستتتداه و تجمع معاصررر يخطط ويبنى ويدار إلشررباع الحاجات المعيشررية اليومية لسرركانه ،من بنية أسرراسررية ومرافق مدنية
وخدمات صر ر ر ر ر ر ررحية وتعليمية وتجارية واجتماعية ونقل .ويتحقق ذل من خالل مداخل وأسر ر ر ر ر ر رراليب جديدة لتخطيطه التنموي والعمراني
المتكامل ،تجسررد المبادو واألطر البيئية واالقتصررادية واالجتماعية والعمرانية في منظومة متكاملة ،تحكمها عالقات تكافلية ،وبأسررلوب
نمو مختلف عن عملية النمو التقليدية للتجمع العمراني ،من حيث تخطيطه للتنمية ،وتصررميمه وتشررييده ،وتسررويقه ،وادارتها ،ومقاومته
للتدهور البيئي.


معايير التجمع العمراني الجديد المستداه:


في المجال البيئي :الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية ،باس ر ررتخدام هذه الموارد بأس ر ررلوب رش ر رريد ،ورفع كفاءة اس ر ررتخدامها،
ومراعاة الطاقة االسر ر ر ر ر ر ررتيعابية لها وعدم اسر ر ر ر ر ر ررتنزافها من اجل االجيال القادمة ،ومراعاة النظم البيئية المحلية والتوافق معها،
وتحقيق الحد االدنى من المخرجات الملوثة واعادة تدوير المخلفات ،واستخدام الطاقة المتجددة في المباني والخدمات.



في المجال العمراني :توفير البيئة العمرانية الجيدة وايجاد طابع عمراني محلي مميز للتجمع من خالل التصر ر ر ر ر ر ررميم العمراني
البيئي للتجمع ،وتوفير المناطق المفتوحة لسر ر ر ر رركان التجمع ،وتحديد الكثافة البنائية بمعدالت مناسر ر ر ر رربة ،وتنويع اسر ر ر ر ررتعماالت
االراضي وتوفير وسائل المواصالت الجيدة.



في المجال المعماري :تص ر ررميم المباني الذكية المعتمدة على التكنولوجيا من أجل راحة ورفاهية مس ر ررتخدميها ،بما يتالءم مع
متطلباتهم ،وذل باسر ر ر ر ر ر ررتخدام مواد البناء المحلية وابراز طابع محلي خاص بالتجمع ،مع الحفاظ على المباني التراثية وذات
القيمة.



في المجال االقتصتتتتتادي :اعتماد التجمع على قاعدة اقتص ر ر ررادية ذاتية ،وتوفير فرص عمل لس ر ر رراكنيه بأجور مناس ر ر رربة وجذب
رؤوس االموال واالستثمارات.



في المجال االجتماعي :تحقيق الكثافة الس ر رركانية بمعدالت مناس ر رربة ،وتوفير خدمات تعليمية متنوعة ومناس ر رربة لجميع الفئات
العمرية ،وتحقيق العدالة االجتماعية لمواطني التجمع ،من خالل عدالة توزيع الموارد وال خدمات وفرص العمل ،ودعم روح
االنتماء للتجمع ،مع الحفاظ على الخصرائ

االجتماعية والثقافية لسركان التجمع بما يحقق تمكين المرأة وانخفاض معدالت

الجريمة واالمية.


في المجال االداري :توفير االسر ر ر ر ررتقاللية واسر ر ر ر ررر الحكم الرشر ر ر ر رريد للتجمع ،بما يحقق معايير الشر ر ر ر ررفافية والمسر ر ر ر رراءلة والعدالة
االجتماعية والمشاركة الشعبية ومكافحة الفساد.



تخطيط التجمع العمراني تبعا لمعايير االستدامة:

 يجب تحقيق توازن مقبول بين تحقيق التنمية االقتصتتتتتتتتتتادية وحماية البيئة من خالل إمكرانيرة التوازن بين تحقيق النمواالقتصادي المنشود ،والعدالة االجتماعية ،مع حماية الموارد الطبيعية من التلوث واالستنزاف.
 -حماية الموارد المائية من االستتتتن از

واالستتتتخداه ير الر تتتيد ،والحفاظ عليها من التلوث ،مع البحث عن مص ر ررادر غير

تقليدية للموارد المائية ،واقتراح اسر ر ر ر رراليب لجمع ومعالجة مياه الصر ر ر ر رررف واعادة اسر ر ر ر ررتخدامها في التشر ر ر ر ررجير وزراعة االحزمة
الخضراء حول التجمع ،والتحكم الرشيد في الموارد المائية وادارتها بشكل جيد ،وحصد مياه السيول واالمطار الموسمية لسد
االحتياجات المتزايدة للمياه.
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 تحسين إدارة المخلفات السائلة والصلبة ،من خلل عمليات جمعها ومعالجتها وإعادة استخدامها. )1في مجال االستدامة العمرانية:

 -تحديد الحجم االمثل للتجمع بما يتناستتب مع يبيعتو ووظيفتو والهد

من انشتتائو ،وموقعه وقاعدته االقتصررادية ،وعالقته

باإلقليم الواقع فيه ،وفرص العمل التي من المخطط ان توفره.
 تخطيط التجمع تبعتا للتوازنات الدقيقتة للبيئتة المحليتة الصتتتتتتتتتحراوية ،الزراعيتة )... ،من خالل تطبيق العمررارة البيئيررة،والمعايير التخطيطية الخاصة بالبيئة المحلية.
 -ترك مستتئوليات االستتكان للقطاع الخا

 ،مع تقديم الدولة التسررهيالت االئتمانية وتوفير مواد البناء ،باإلضررافة إلى المعاونة

الفنية والتأكد من المطابقة للمواصفات والتشريعات البنائية ،وايجاد العمران المالئم للبيئة.
 االستتتتفادة من الثورة المعلوماتية بما تقدمو من تكنولوجيات مستتتتحدثة في يرق التصتتتميم والتخطيط العمراني من خاللللخروج بأفضل الق اررات التصميمة والتخطيطية.
 )2في مجال االستدامة االجتماعية:
 -دمج اال دا

االجتماعية عند اعداد مخططات التجمع لتحقيق تنمية متوازنة للمجتمع ،توفير مستوى مالءم من الخدمات

لكل فئات السكان.
 -استتتقرار الستتكان في التجمع من خلل توفير فر

العمل الكافية والخدمات الملءمة ،لتحقيق اسررتقرار العاملين بالمجتمع

واسرهم فيه.
 وضتتع الهوية المحلية للتجمع في االعتبار عند تشتتكيلو ،حيث تمثل العالقات االجتماعية اإلطار االجتماعي الذي يتعاملبمقتضاه سكان المجتمع ،والذي يتوقف عليه مدى ايجابية التجمع من حيث القوة واالستقرار.
 )3في مجال االستدامة االقتصادية:
 تحقيق مولية وتنويع االنشطة االقتصادية في التجمع العمراني المقترح. تأسيس قاعدة اقتصادية تحفظ التوازن االقتصادي للتجمع واالقليم ،يجب كذل استحداث انشطة ووظائف تعظم من قدرةالتجمع على جذب السر رركان وزيادة الدخل العام للتجمع كالمعلوماتية ،وانشر رراء شر رربكة من خطوط االتصر رراالت الحديثة ،وذل
فضر ر رالل عن العمل على خلق مجاالت متنوعة من فرص العمل لس ر رركانه في التص ر ررنيع والتجارة والخدمات وغيرها ،بما يحقق
عوائد اقتصادية او اجتماعية للمجتمع العمراني ولإلقليم.
 تقديم الدعم المادي للستتتتتتثمارات التي يتم تويينها في التجمع ،وتش ر ر ررجيعها من خالل تقديم الدولة االعفاءات الضر ر ر رريبيةوالقروض التمويلية والمنح ،وذل نظ ار لزيادة االس ر ر ررتثمارات في التجمع من تأثير قوي ومباش ر ر ررر على زيادة فرص العمل به،
وتشجيع السكان على االستقرار فيه.
 التوفيق بين تكاليف انشتتتاء التجمع والعائدات االقتصتتتادية في كل مرحلة من مراحل التنمية ،من خالل د ارسر ررة حركة رأسالمال خالل مختلف مراحل تنمية المجتمع ،والفترات الزمنية الخاص ر ر ر ررة بها ،كما يمكن بيع أ ارض ر ر ر رري التجمع للمجتمع إلقامة
المشر ر ررروعات االسر ر رركانية والخدمية بأسر ر ررعار منافسر ر ررة ،مع توفير التسر ر ررهيالت االئتمانية ومواد البناء الالزمة والمشر ر ررورة الفنية
المناسبة لتشجيع الجذب للتجمع العمراني المقترح.
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 )4في مجال االستدامة اإلدارية:

 انشتتتاء جهاز تطوير التجمع ليكون المستتتئول االول عن تنمية التجمع من خلل التخطيط لأل راضتتتي ،وتفعيل عملية تنميةالتجمع ،وتوفير الخرردمررات االجتمرراعيررة الالزمررة ،وادارة الموارد المرراليررة ،ويجررب ان يضر ر ر ر ر ر ررم فريق التخطيط القررائم على تنميررة
التجمع مجموعة من المتخص ر رصر ررين في مجاالت التخطيط والهندسر ررة المعمارية وعلم االجتماع واالقتصر رراد والبيئة واالسر رركان
والصحة والنقل.
 اتخاذ االجراءات التصتتتتتتحيحية المرتبطة بتنمية القدرات وكفاءة وفاعلية االدارة ،من خالل التدريب والتعليم والتوعية البيئيةوبناء القدرات ،والمشرراركة بين االجهزة الحكومية على المسررتويين المركزي والمحلي من جانب ،ومؤس رسررات المجتمع المدني
وشركات القطاع الخاص والجمعيات االهلية من جانب آخر.
 ترسيخ التخطيط التنموي العمراني المحلي من خلل اعداد واعتماد المخططات المحلية ،وجعلها أساسا جوهريا لتخصيالموارد المالية وادارة التنمية الحضر ررية ،وذل من خالل تطبيق مبادو الحكم الرش رريد ،كالمش رراركة وتوزيع االدوار والتض ررمين
لكافة االطراف المعنية والشفافية والمحاسبية.
 نقل عمليات صنع القرار وتنفيذه من خلل مشاركة الفئات المحلية المعنية في التخطيط والتنفيذ ،بما يتيح امكانية توطينعمليات التنمية المستدامة محليا.

 -2تخطيط التجمع العمراني ال جد يد بمركز قوص كتجمع متوازن
ً مستدام:
بيئيا


الهد  :اقامة مجتمع عمراني متوازن بيئيا.

ان حياه السكان في المجتمع العمراني مرتبط بالتوازنات في المنظومات الثالثة اآلتية:
 التوازن البيولوجي :من خالل تنظيم البيئة الطبيعية (موارد االرض الطبيعية المتجددة وغير المتجددة وموارد الماء  /الهواء /المياه).
 التوازن االجتماعي :من خالل تنظيم المنظومة االجتماعية (السكان واحتياجاتهم) من التعليم والصحة والترفيه والخدماتالدينية.
 توازن االنشطة االقتصادية :من خالل توازن منظومة االنشطة االقتصادية لتحقيق االستقرار في العمل.

ملمح التوازن البيئي:

ركائز المجتمع العمراني :يرتكز المجتمع العمراني على ركيزتين اساسيتين:
الركيزة االولى :تحقيق التوازن البيئي( :الحفاظ على اإلطار البيئي المتكامل) بإيجاد مجتمع متوازن من حيث المنظومة الطبيعية
واالجتماعية واالقتصادية
الركيزة الثانية :تحقيق المشاركة الشعبية( :الحفاظ على توازن اإلطار االجتماعي) للحفاظ على المنظومة االجتماعية (رفع مستوى
معيشة السكان) بفضل وجود االدراك البيئي الذي يحمل السكان مسئولية الحفاظ على البيئة.
 1-2نموذج تنموي متكامل لتجمع عمراني (سكني  /خدمي  /صناعي وحرفي) مالءم
لتطبيقات تكنولوجية:
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-

ارس رراء مقومات القاعدة االقتص ررادية الس ررليمة في المركز التنموي ،تعتمد على نظم تكنولوجية بس رريطة ومتاحة يس ررهل التعامل

-

توفير تس ر ررهيالت المعيش ر ررة في المركز التنموي لجذب الس ر رركان واأليدي العاملة المعيش ر ررة في المركز التنموي لجذب الس ر رركان

معها محليال.

واأليدي العاملة بحيث يتميز التجمع بطابع بيئي وتخطيطي ونش ر ر ر رراط حرفي وأنماط حياه متميزة تجمعها بؤرة جذب لس ر ر ر رركان
المركز.
-

تركيز اس رراليب التنمية على مجال الص ررناعات الص ررغيرة والحرفية ودعم اس ررتم ارريتها بحيث تش ررمل انش ررطة انتاجية في مجال

الصناعة التمويلية للموارد الزراعية والتعدينية المتاحة بحيث تفتح مجاال متسعال لتدفق الصناعات النظيفة.
تجمع تنموي منتج مكتفي ذات يال يؤدي الى أنشر ر ر ر ر ر ررطة متعددة تتكامل مع بعضر ر ر ر ر ر ررها لتحقيق االكتفاء الذاتي في االحتياجات

االساسية (طاقة  /منتجات صناعية حرفية  /خدمات اقليمية ومحلية .).../
ً مستدام:
 2-2مبادئ تخطيط التجمع كتجمع متوازن بيئيا
 المبدأ ( :)1التجمع يدعم من التنمية االقليمية المترابطة المبدأ ( :)2التجمع يتمتع بهويات مشتركة واالحساس بالمكان المبدأ ( :)3التجمع جيد التخطيط ومن الممكن السير فيه ومراعي لوسائل االنتقال المبدأ ( :)4التجمع يتصف بالفاعلية االقتصادية والشمولية المبدأ ( :)5التجمع يتسم بالتكلفة الميسورة وسهولة الوصول إليه ومراعاة االنصاف المبدأ ( :)6التجمع يتصف باالندماج االجتماعي والمشاركة المبدأ ( :)7التجمع يتميز باإلرادة الجماعية والحكم الديموقراطي المبدأ ( :)8التجمع يكون متجدد وقادر على االستدامة المبدأ ( :)9التجمع يتسم باألمان والصحة ويدعم الرفاه االجتماعي -المبدأ ( :)10التجمع يحتضن التعلم واالبتكار

ً مستدام:
 3-2محركات تنمية التجمع كتجمع متوازن بيئيا
 المحرك ( :)1الحوكمة والشراكات المحرك ( :)2التخطيط والتصميم المحرك ( :)3التمويل المحرك ( :)4األراضي واإلسكان والخدمات المحرك ( :)5البيئة المحرك ( :)6الصحة والسالمة المحرك ( :)7االقتصاد وسبل المعيشة المحرك ( :)8التعليم المحرك ( :)9التكنولوجيا -المحرك ( :)10المراقبة والتقييم
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 4-2االسس التخطيطية للتجمع العمراني الجديد:
 .1حجم التجمع العمراني :بناء على امكانيات الموقع ووظيفته.
 .2اقتصاديات الموارد المائية :باستنباط انماط اقتصادية جديدة في التعامل مع المياه.
 .3االكتفاء الذاتي :في االنشطة والوظائف والخدمات.
 .4النظاه االداري الملئم :الذي يكفل اقامة بيئة عمرانية ذات خصائ

اجتماعية وثقافية متميزة.

 .5توفير آليات تلقائية للتنمية :بتحديد مفاهيم جديدة لدور الدولة والقطاع الخاص والتنمية بالمشاركة لتوفير المرافق وفرص
العمل وجذب السكان واألنشطة.
 5-2جوانب التنمية العمرانية للتجمع العمراني الجديد:
 .1جوانب بيئية وعمرانية:
-

موقع التجمع العمراني.

-

تكلفة عناصر ومكونات البنية األساسية.

-

المعالجات التخطيطية لألنشطة التنموية.

 .2جوانب اجتماعية وسكانية وادرية:
-

توفير عناصر وآليات جديدة لألنشطة والسكان من خالل تحسين الخدمات والبنية األساسية.

-

وضع نظام ادارة جديد مناسب لتهيئة مجال االستثمار داخل التجمع من خالل القوانين والتشريعات.

-

بعد التجمع العمراني عن العمران القائم وتقوية الربط بينهم بوسائل المواصالت المناسبة.

 .3جوانب اقتصادية وتمويلية:
-

توفير االستثمارات الالزمة لمشروعات التنمية من خالل القطاع الخاص واالقتصاد التشاركي.

-

تقليل تكاليف انشاء شبكات البنية األساسية.

-

توفير الحوافز والميزات االقتصادية التي تعمل على جذب السكان واالنشطة للتجمع العمراني.

-

تعظيم عائد االستثمار في التجمع العمراني.

 6-2المالمح المكانية (الموقع) والتخطيطية للتجمع العمراني:
 ان التجمع العمراني تجمع لو دور اقليمي لتحقيق التوازن االقليمي بين عاصمة المركز والتجمعات التابعة له ان التجمع العمراني تجمع ثانوي يمثل مركز تنمية حضارية بغرض خلق انشطة صناعية لخدمة ريف وحضر المركزومركز خدمات اقليمية يقع في الظهير الصحراوي تقام فيه انشطة اقتصادية متنوعة وخاصة الصناعات المرتبطة باألنشطة
الزراعية والصناعات البيئية الخفيفة بحيث تكفل المحافظة على التوازن البيئي
 التجمع العمراني يتكامل في وظائفو مع وظائف حضر وريف المركز من خالل مبدأ تحقيق التوازن التجمع العمراني يوفر خدمات لسكان الريف والحضر في المركز الذي يجمعهم عنصر المشاركة في االنتاج التجمع العمراني من الناحية التخطيطية تتخذ كل خاصا مدروسا ومتوازن بيئيا والذي يسمح القيام بوظائفه الرئيسية فياالنتاج من خالل عنصر المشاركة المجتمعية بما يجعلها محور انتماء للسكان ومركز جذب لهم.
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 مساكن التجمع ترتبط بالبيئة :حيث تستعمل في بنائها مواد البيئة المحلية ومساكنها منخفضة االرتفاع لتحقق لسكانهاارتباطهم باألرض وشعورهم باالنتماء واالحساس بالذات واالنتفاع بها بسهولة االتصال بين المسكن والبيئة المحيطة
 7-2المالمح االقتصادية للتجمع العمراني:
 ان التجمع العمراني يقدم نمطال جديدال لبيئة حضارية  /ريفية تأخذ بالفن االنتاجي الجديد ايجاد عنصر المشاركة المجتمعية في التجمع العمراني الذي يقلل من التكلفة االستثمارية إلقامتها حيث يشارك السكان فيتخطيط وبناء البنية االساسية واالقتصادية ويوفرون البيئة التي تناسبهم
 التجمع العمراني يعمل كمنطقة جذب من الوادي وتخلق منطقة حضارية متكاملة االنشطة والخدمات والمسكن التجمع العمراني مرتبط بفكرة تنمية سياسة تنويع االنشطة االقتصادية إلعادة التوازن االقتصادي للمركز-

التجمع العمراني مرتبط بتمل االرض والموارد للسكان المقيمين بها مما يتطلب نمط ادارة لجذب السكان وتكفل لهم حب
العمل واالستقرار عن طريق تنمية الصناعات البيئية الصغيرة وتطوير الفن االنتاجي بها وتدعيم العالقات المتشابكة بعيد
وسائل المواصالت لتنشيط التجارة داخل وخارج المركز مع تدعيم االنشطة ذات العائد االقتصادي التي تقوم على التصنيع
البيئي

 التجمع العمراني يوجد منطقة جذب للمستثمرين لالستثمار في المشروعات المقترحة 8-2المالمح االجتماعية واالدارية للتجمع العمراني:
 يتشكل الهيكل االجتماعي داخل التجمع العمراني من خالل تبني عنصر المشاركة في قيامها ونموها-

ان الشكل االجتماعي داخل التجمع العمراني يتشكل على ركيزة من عنصر المشاركة المجتمعية وتنمية الشعور بالمسئولية
الجماعية لجعل السكان يعتمدون على الخدمة الذاتية

 بمقتضى فاعلية المشاركة بين سكان التجمع العمراني فانهم يتعاونون جميعال في ادارة شئونهم واتخاذ الق اررات العادلة التيتصون حقوق الجميع لتحقيق الصالح العام
 يكتسب مجتمع التجمع العمراني عن طريق المشاركة ودورها في تنمية التصرفات المسئولة لألفراد وادراكهم للصالح العام(جميع المصالح متكاملة) ،مما ينعكر على االحساس باالنتماء للتجمع العمراني الذي يسهمون في تنميته
-

ان مشاركة سكان التجمع العمراني في تقرير االهداف العامة للتجمع يعمل على فاعلية السكان في رفع انتاجية التجمع
العمراني

 ان مشاركة سكان التجمع العمراني في اتخاذ الق اررات وتقرير السياسات يحقق رضاهم عن الخدمات التي تؤدي لهم فضاللعن تنمية احساسهم بذاتهم ،وهو امر ينعكر على عالقاتهم في نطاق بيئة التجمع العمراني.

 -3عنا صر ومكونات التجمع العمراني المقترح بالعقب الجديدة –
مركز قوص:
 1-3القاعدة االقتصادية للتجمع العمراني:
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لتكوين القاعدة االقتصادية السليمة تم توفير المتطلبات االساسية اآلتية:
 .1تميز الموقع وتقوية االتصال بمدينة قوص بشبكات طرق قوية
 .2توفير المواد االولية (ثروات طبيعية  /منتجات وثروات زراعية  ).../التي يمكن تص ر ر ر ر ررنيعها داخل المجتمع بحيث تض ر ر ر ر ررمن
عملية التحويل الصناعي  Industrial Processingاستثمار الطاقات البشرية والمادية لسكان التجمع بشكل أفضل.
 .3توفير مصر ر ر ر ررادر الطاقة المتعددة (تقليدية  /جديدة  /متجددة) لدعم االنش ر ر ر ر ررطة االنتاجية والخدمية السر ر ر ر رركنية المطلوبة داخل
التجمع باس ر ر ر ررتغالل الطاقة المتجددة (الطاقة الش ر ر ر ررمس ر ر ر ررية  /طاقة الرياح  ،).../بحيث يتكامل النظاميين معا لتحقيق الكفاءة
الكلية لتزويد التجمع بالطاقة المتجددة.
 .4توفير االحتياجات االس ر رراس ر ررية من المياه لدعم االنش ر ررطة الص ر ررناعية والحرفية والخدمية والس ر رركنية التي يش ر ررملها التجمع ،مما
يتطلب توفير الماء الصر ر ررالح لتل االنشر ر ررطة (مياه عذبه تقليدية  /مياه جوفيه نقية) صر ر ررالحة للشر ر رررب ولباقي االسر ر ررتخدامات
االخرى .بحيث يتكامل نظام االمداد بالمياه مع نظام آخر لمعالجة مياه الصر ر ر رررف وتنقيته ثم اعادة اسر ر ر ررتخدامها في اغراض
مناسبة للحفاظ على الثروة المائية المتاحة.
 .5توفير رأس المال الكافي لدعم خطة تنمية التجمع ودعم جميع االنش ر ررطة االنتاجية والخدمية االخرى الالزمة الس ر ررتمرار حياه
السكان ولضمان عنصر الجذب السكاني الالزم على ان تتعدد مصادر التمويل التي تسهم في عملية تنمية التجمع مثل:
-

التمويل الذاتي :باالعتماد على االمكانيات المحلية المتاحة لدى االفراد الراغبين في تنمية التجمع ،وذل من خالل تكوين
جمعية تعاونية (كطريقة منظمة) بطاقة تمويلية محدودة نسبيال

-

التمويل الحكومي :بدعم كافة خطوات تنمية التجمع وجذب السكان وتوطينهم بحيث ال يكل عبئال كبي الر على ميزانية الدولة

-

الدعم الخارجي :شركات استثمار  /بنوك محلية  /هيئات دولية .../

وذل باستخدام مزيج دقيق بين هذه المصادر لتضمن توفير التمويل الكافي والمضمون ،ويعتبر االستثمار المشترك Multi and
( Joint Venture Approachالتخطيط التشاركي) يمكن االستعانة به وتطبيقه في تنمية التجمع:
 .1توفير الكوادر الفينة واالدارية والسكان :القادرة على دعم وادارة ادوات االنتاج وانشطة الخدمات المختلفة بطريقة منظمة
وذل بإعداد الكوادر البشرية المتخصصة من الشباب المؤهل فنيال في جميع المجاالت االنتاجية والخدمية التي ستدار
بأدوات واساليب تكنولوجية متاحة محليال ،وذل باستخدام مزيج من طرق واساليب جذب السكان للتجمع.
-

الحوافز والبدالت المادية.

-

االقناع باالستثمار وتعبئة الشباب لتوليد رغبة ذاتيه لديهم.

 .2تكنولوجيا التنمية المناسبة :باستخدام نظم تكنولوجية متاحة محليا في جميع المجاالت واالنشطة (الصناعي والحرفي /
توليد الطاقة  /تنقية المياه .../الخ).

 2-3التنمية الصناعية المقترحة للتجمع العمراني:
بتخطيط وتنفيذ برنامج صناعي يعتمد على نشر الصناعات الصغيرة والصناعات البيئية والحرفية ،حيث توافر المادة الخام لتوفير
فرص العمل الصناعي المجزي في التجمع.
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الموارد التعدينية والزراعية من اهم مصادر االمداد الصناعات بالتجمع حيث تعتبر المنتجات الزراعية خامات اولية تؤثر في انشطة
صناعية رئيسية ينتج عنها انشطة صناعية مكملة ،والصناعات التي يمكن ان تنمو في التجمع ما يلي:
-

الصناعات التي تستغل الخامات المحلية المتاحة مع تنويع المركب الصناعي.

-

الصناعات التي تسدد مطالب السوق الداخلية.

-

الصناعات التي تحدث توازنال في العمالة الذكرية واألنثوية بين فئات العمر االنتاجية المختلفة.

-

الصناعات التي تنمو باطراد وال تتعرض لدورات العمل االنكماشية لمحاربة البطالة.

 الصناعات المناسبة للتوين في التجمع:
-

صناعات ذائية :حفظ فواكه وخض اروات  /منتجات البان  /عصر الزيوت النباتية  /طحن الغالل .../

-

صناعات غزل ونسيج :صناعة تريكو  /سجاد وكليم  /مالبر .../

-

صناعات جلدية :منتجات جلدية

-

صناعات خشبية :اعمال نجارة ونشر االخشاب

-

صناعات معدنية بسيطة :استغالل المعادن البسيطة غير المعقدة

-

صناعات كيماوية بسيطة :الصابون ومستحضرات التنظيف  /علف الحيوان ..../

-

صناعة مواد بناء :طوب طفلي او رملي .../

بحيث تكون الصناعات متكاملة ومترابطة
 3-3األنشطة المقترحة داخل التجمع العمراني:
االسكان:

 8500وحدة سكنية  40 /الف نسمة

الخدمات المجتمعية:
مستشفى عام
الخدمات الصحية:

مركز امراض مستوطنة
وحدة اسعاف
مدرسة ثانوي عام

الخدمات التعليمية:

مدرسة ثانوي فني صناعي
مدرسة ثانوي فني زراعي
مدرسة ثانوي لذوي االحتياجات الخاصة

الخدمات الشبابية والثقافية:
الخدمات االمنية:

مركز ثقافي
مركز شباب ومالعب
مركز شرطة
وحدة اطفاء

االنشطة االقتصادية:
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مجمع صناعات حرفية (منطقة حرفية)
منطقة صناعية :مجمع صناعات غذائية

أنشطة صناعية:

مجمع صناعات زيوت
نزل ضيافة خاص بالم ازرات السياحية

انشطة سياحية:

سوق
جمعيات استهالكية

انشطة تجارية:

مخابز
بناء على االنشرر ر ر ررطة االقتصرر ر ر ررادية وفرص العمالة
 الطاقة االستتتتتتتيعابية للتجمع العمراني :تم تحديد الطاقة االسرر ر ر ررتيعابية للتجمع ل
المحتمل توفيرها.
 الجذب السكاني وتحديد خصائص السكان :محافظة قنا هي أكثر المحافظات الطاردة للسكان.
 النسق العمراني المقترح :تجمع عمراني يقوم بدور المركز التنموي لمركز ومدينة قوص.
 معدل العمالة الزراعية  100 /فدان:
نوع العمالة

العمالة  100 /فدان

عادية

3,5

فنية

1,5

مؤقتة

5

اجمالي

 10عامل

 التشكيل العمراني للتجمع العمراني :رفع كثافة العمران للتجمع.
 البنية الهيكلية داخل التجمع العمراني :خلط االستعماالت االراضي وتعدد استعماالت االنشطة الخدمية وتكثيفها.

 4-3القاعدة االقتصادية المقترحة للتجمع العمراني بالعقب الجديدة -قوص:
في ضرروء ما سرربق من مراجعات لد ارسررات المخططات السررابقةل سرواء على مسررتوى اسررتراتيجية التنمية لمحافظات إقليم جنوب الصررعيد
عام 2008ل أو خطة تنمية محافظة قنال أو مشر ر ررروعات قرى الظهير الصر ر ررحراوي بمحافظة قنال وكذا التوجهات االقتصر ر ررادية القومية

ورؤية مصرر ( 2030المحور التنمويةل ومشرروع اسرتصرالح  1.5مليون فدانل ورؤية مصرر  .)2030وتحديد الد ارسرة لركائز القاعدة
االقتص ر ر ر ر ررادية للتجمع العمراني المقترح في العقب بمدينة قوص محافظة قنال فيما يتعلق بالموارد البشر ر ر ر ر ررية واألنش ر ر ر ر ررطة االقتص ر ر ر ر ررادية
للمشتغلين والموارد األرضية والتعدينية والسياحية المتاحة وتحليل األنشطة االقتصادية والخدمية الحالية.
حددت الدراسة القاعدة االقتصادية للتجمع العمراني المقترح بالعقب الجديدة  -قوصل على النحو التالي:
-

التوجه االقتصادي للتجمع

-

األنشطة االقتصادية المقترحة
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أ-

التوجو االقتصادي للتجمع:

التجمع المقترح في العقب بمدينة قو

محافظة قنا

تجمع عمراني جديد يستند إلى قاعدة اقتصادية تقودها األنشطة الزراعية المتخصصة
والتصنيع الزراعي والخدمات االقتصادية المتخصصة

ب -األنشطة االقتصادية المقترحة:

النشاط
الزراعة

التجمع المقترح في العقب بمدينة قو

محافظة قنا

منطقة زراعات متخصصة على مساحة  200فدانل لزراعات:
النباتات الطبية والعطرية وصوب الخضروات

الصناعة

منطقة محدودة للصناعات الغذائية واألشغال اليدوية والحرفية

السياحة والترفيو

نزل بيئية وريفية وخدمات ترفيهية

التجارة والمال

اإلسكان

منطقة للخدمات التجارية اإلقليميةل ومناطق للخدمات في للتجمع
العمراني

مشروعات اإلسكان والوحدات السكني للتجمع العمرانيل وتوفير

خدمات البنية األساسية (الطرقل الكهرباء والطاقةل المياه والصرفل
االتصاالتل.)..

التعليم
الصحة

-4

منطقة للخدمات التعليمية تضم مدارس خاصة حديثةل بجانب التعليم
الحكومي

منطقة للخدمات الطبية المتخصصة تجمع بين مؤسسات القطاعين
العام والخاص

المعايير البيئية للتجمع العمراني المستدام:

المقدمة:
التخطيط االستراتيجي المستداه الستخدامات االراضي :ووفقا للرؤية االستراتيجية الجديدة للتوسع في نطاق محافظات الصعيد.
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إقامة تجمعات سكنية جديدة بطريقة مستدامة بحيث يتم االستفادة من كافة المدخالت الطبيعية في هذه المناطق الجديدة.
التوجه إلى التخطيط للتجمع العمراني االخضررر التي تحقق التنمية العمرانية المسررتدامة من خالل كافة األنشررطة االقتصررادية والخدمية
الداعمة لنمو هذا التجمع العمراني.
المدن الخضتتتتراء المستتتتتدامة :بحيث يصتتتتبح تجمع عمراني صتتتتديق للبيئة وص ر ررحي للمقيمين بها يمتاز بوجود كل األبعاد البيئية في
تصميم وتنفيذ وتشغيل كافة.
المباني السكنية والخدمية والترفيهية الالزمة لحياة سكانها.
التنمية العمرانية المستتتدامة :هي تنمية المناطق الحض ررية المخطط لها لتحقيق ترشرريد اسررتخدام الطاقة والمياه والتحكم في المخلفات
الص ررلبة والسررائلة بكافة أنواعها الناتجة عن النشرراط السرركاني والمشررارك في تخطيطها وادارتها ممثلي القطاعات المجتمعية الممكن أن
تقطنها .أيضا التنمية المخطط لها للحد من كافة مصادر التلوث البيئي الناتجة عن النشاط السكاني بها بما يحقق السالمة الصحية
لقاطنيها إلى جانب كافة الخدمات الالزمة لنمو المجتمع على كافة المحاور اإلنسررانية كالتعليم والصررحة وتوفير مسررتلزمات الحياة من
وسررائل المواصررالت واالتصرراالت واألسرواق ومناطق الترفيه .كما تحقق هذه المخططات المسررتدامة كافة عوامل األمن واألمان لقاطني
المنطقة المخطط لتنميتها.
و ذا يتطلب اآلتي:
 األبعاد كالمؤش ر ر ررات الواجب تحقيقها عند التخطيط المسر ر ررتدام للتجمع العمراني بتحقيق بيئة صر ر ررحية لسر ر رراكني هذه التجمع كتنميةمساندة لتطوير اجتماعي واقتصادي للمجتمع المقيم فيها.
 المحددات البيئية الواجب أخذها في االعتبار عند القيام بالتخطيط المستدام للتجمع العمراني. ضرورة إنشاء هذا التجمع العمراني الستيعاب احتياجات السكان المتزايدة أعدادهم من األنشطة التنموية والخدمية. إجراء د ارسر ر ررات تقييم األثر البيئي لمخططات التنمية المكانية لمواقع التجمع العمراني ألهمية تحقيق أسر ر رراس التنمية االقتصر ر رراديةاالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة لهذا التجمع العمراني.
 1-4االبعاد البيئية االساسية في التنمية العمرانية المستدامة:
لكي تكون التنمية العمرانية مستدامة وصديقة للبيئة وتحقق مبادو التخطيط األخضر يجب ان تحقق االبعاد اآلتية:
اوال :االبعاد البيئية في تخصتتتيص االراضتتتي للمجتمع العمراني :دارس ر ررة تقييم أثر بيئي لموقع المجتمع العمراني المقترحة الس ر ررتيعاب
الزيادة السكانية واألنشطة التنموية المختلفة.
ولكي تكون دراسة تقييم األثر البيئي االستراتيجية كدراسة الموقع للمجتمع العمراني الجديد تضم كافة محاور االستدامة فلبد من
تحقيق األبعاد اآلتية:


أخذ موافقة المجتمعات المس ر ر ررتفيدة من هذا التخطيط الجديد حتى نض ر ر ررمن والء الس ر ر رركان ودعمهم للس ر ر رركن في هذه المناطق
المستحدثة والتعرف على متطلباتهم لتحقيقها في كل من مراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل لهذه المشروعات.



عمل البنية األسرراسررية للطرق الموصررلة للتجمع العمراني وتل المحققة لسررهولة التنقل بين جوانبها داخليا بما يحقق توفي الر في
اس ررتخدام الطاقة إلى جانب س ررهولة النقل الجماعي لألعداد الكبيرة من الس رركان من والى التجمع العمراني .والتخطيط للطرق
صديقة البيئة (كطرق الخدمات -مسارات الد ارجات).
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إنشاء البنية األساسية الستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وادماجها في شبكة الكهرباء التي تخدم هذه المناطق.



ضر ر رررورة ت حقيق الموارد األسر ر رراسر ر ررية مثل المياه والطاقة والغذاء ومواد البناء كفليات الترشر ر رريد في اسر ر ررتخدام كافة هذه الموارد
الداعمة لحياة سكان المناطق المخططة وأنشطتهم السكنية.



تخص رري

اال ارض رري الالزمة للخدمات األس رراس ررية لنمو الس رركان في هذا التجمع العمراني كخدمات معالجة المياه كالص رررف

الصر ررحي للمناطق السر رركنية والصر ررناعية إذا وجدت ومعالجة مياه الصر رررف الصر ررحي واعادة اسر ررتخدامها في ري المسر ررطحات
الخضراء.


تحقيق المس ر ر رراحات الخضر ر ر رراء متنوعة الموارد الطبيعية كاألش ر ر ررجار والنباتات ويمكن زراعة األش ر ر ررجار والنباتات المثمرة ذات
القيمة االقتص ر ر ررادية لض ر ر ررمان اس ر ر ررتدامة هذه المس ر ر ررطحات كرئة للمدينة تقلل من تأثير غازات االحتباس الحراري والناتج عن
األنشطة السكانية.



تخطيط األ ارض رري المخصر رص ررة للخدمات العالجية والتعليمية بما يحقق تنميتها وص ررداقتها للبيئة مثل أ ارض رري المس ررتش ررفيات
ومعامل التحاليل والمستوصفات والمدارس والمعاهد العليا.



توزيع المباني المختلفة بما يحقق التهوية واإلض رراءة الطبيعيتين للحد من اس ررتخدام الطاقة في التكييف واإلض رراءة ،والتخطيط
للحد من الضوضاء في األماكن العامة.



تحقيق حرم آمن ألماكن تزود السيارات بالوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.



تحقيق أماكن األسكان المقترحة الستيعاب نشاط صغار الباعة وتوفير أماكن للتخل



تحقيق أماكن الخدمات العامة كإصررالح السرريارات والمخابز العامة ومواد البناء والكهرباء والسررباكة والنجارة والتنظيف الجاف

من القمامة وفصلها.

الخ..


تواجد مبني لجهاز التجمع العمراني به مكان السر ر ر ر ر ر ررتيعاب اللقاءات الجماهيرية المشر ر ر ر ر ر رراركة في تطبيق نظام اإلدارة البيئية
المتكاملة لضمان مشاركة ممثلي المجتمع في إدارة التجمع العمراني.

ثانيا :االبعاد البيئية في تخصتتتيص اراضتتتي البنية االستتتاستتتية المستتتتدامة :يعتبر التخطيط العمراني ألي من المناطق السر رركنية غير
مكتمل األرجاء وغير مستدام في حالة عدم تخصي

مناطق خدمات البنية األساسية المكملة لألنشطة الحياتية لقاطني هذه المناطق

ثالثا :االبعاد البيئية لإلدارة المستتتتتتتتتدامة للمخلفات الصتتتتتتتتلبة :تعتبر اإلدارة الجيدة للمخلفات الص ر ر ر ر ررلبة الناتجة عن التجمع العمراني
والخدمات الملحقة بها من أكبر دعائم صداقة التجمع للبيئة.
االبعاد البيئية لمنايق فصتتتل القمامة وتجميعها :ويتطلب التزام المناطق الس ر رركنية وما تش ر ررمله من خدمات حياتية تنتج أنواعا مختلفة
من المخلفات الصر ررلبة وجود البنية األسر رراسر ررية الداعمة السر ررتمرار تطبيق النظام وشر ررعور سر رركان هذه المناطق بالفائدة من تطبيق نظام
الفصل من المنبع.
االبعاد البيئية في تخصتتيص اراضتتي المدافن الصتتحية :يخصر ر

أرض للمدفن الص ررحي للتجمع العمراني بحيث يحقق االش ررتراطات

البيئية التي تضمن سيولة الوصول اليه ووضع الفتات ترشد إلى مكانه من الشوارع الرئيسية.
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رابعا :االبعاد البيئية للتخطيط المستتتتتتداه لمحطات معالجة المياه والصتتتتتر الصتتتتتحي والصتتتتتر الصتتتتتناعي :عند التخطيط للتجمع
العمراني ص ررديق البيئة البد من تخص رري
للتخل

ا ارض رري لمحطات معالجة المياه والص رررف الص ررحي كخدمات اس رراس ررية واال ارض رري الالزمة

من انواع الحمأة الناتجة عن المعالجة في هذه المحطات

خامسا :االبعاد البيئية لخدمات الصحية المستدامة :يجب ان يتم تخصي

االراضي لهذه الخدمات في مساحات قريبة من المناطق

الس رركنية ولكن منفصر ررلة عن المباني الس رركنية وتنش ررأ مباني متكاملة الخدمات الص ررحية ،والهدف األس ررمى من ذل هو تنويع مص ررادر
الخدمة الصحية لكافة المستويات االقتصادية في التجمعات السكنية المجاورة.
ستتادستتا :االبعاد البيئية للخدمات التعليمية المستتتدامة :ويعتبر ترك حرم آمن مثل المنشررفت التعليمية مثل (المدارس والمعاهد العليا)
من األمور المهمة حيث يمكن شغل هذا الحرم باألنشطة الطالبية المرشدة للحفاظ على الموارد الطبيعية واألنشطة الترفيهية.
سابعا :االبعاد البيئية الماكن تزود السيارات بالوقود ومخازن اسطوانات البوتاجاز :يجب تخصي

أماكن إلنشاء محطات لتزويدها

بالوقود بعيدة عن المناطق السرركنية بحيث ال تكون مصررد الر للحرائق أو المخاطر كاالنفجار للمنطقة السرركنية األكثر قربا منها ويفضررل
أن تكون قريبة من الطرق الرئيسية المتسعة أو تقع على طرق الخدمات األبطء.
البد من تخصي

مناطق طرفية في المناطق السكنية لتكون مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز.

ثامنا :االبعاد البيئية الواجب تحقيقها في اماكن االسواق المفتوحة :البد من تخصي

أماكن محددة لألسواق المفتوحة والمخصصة

لص ررغار الباعة كالذين يخدمون قطاعا مهما من س رركان المجاورات المختلفة بالتجمع العمراني .والبد أن تحقق ذه المنايق الخوا
اآلتية:


أن يكون المكان في مركز متوسط لمجموعة من المناطق السكنية المخططة.



يتم إنشاء سياج شجري وسور سل حول المنطقة.

تاستتتعا :االبعاد البيئية الماكن الخدمات العامة :البد من تخصر رري
السكنية والتي يجب ان يكون المكان المخص
تخص

اماكن للخدمات العامة التي يحتاج اليها كافة سر رركان المجاورات

لها مجمعا وبعيدال عن التجمعات السكنية.

اماكن هذه الخدمات في تجمعات يمكن الوصول اليها من كافة ارجاء المجاورات المختلفة في التجمع العمراني.

عا ار :االبعاد البيئية لخدمات نقل الطاقة الكهربية للمدن :تخدم شبكة الكهرباء المناطق السكنية ،حيث يجب عمل مسارات مدفونة
لتمر بها خطوط الجهد العالي والمنخفض داخل هذه المناطق.


تحقيق مسار آمن لخطوط التيار الكهربي مرتفع الجهد بحيث ال يشغل بأي نشاط سكني.

حادي عشر :االبعاد البيئية الواجب ادماجها عند التخطيط للطرق المستدامة :لكي تتحقق للتجمع العمراني االستدامة وصداقة البيئة
فالبد من وجود شررربكة من الطرق المعدة التي تس رراعد قاطني التجمع العمراني علي الوصرررول إليها من المناطق واألماكن األخرى إلى
جانب وجود الشبكة الداخلية المساعدة على وصول قاطني المدينة إلى خدماتها من المستشفيات والمدارس واألسواق وأماكن الترفيه.
 تحد الطرق المتس ررعة والمص ررممة الس ررتيعاب أعداد الس رريارات المتوقعة من عدد الس رركان المس ررتقبلي للمناطق الس رركنية من الحوادث
المرورية.
 تخص

مسارات لمستخدمي الدراجات حيث تعتبر هذه الوسيلة داخل التجمع العمراني من الوسائل غير الملوثة للبيئة وغير

المستهلكة للطاقة.
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 كما يفض ر ر ررل زراعة جانبي الطريق بأش ر ر ررجار مظلله لتخفيف من تأثير الش ر ر ررمر الحارقة في معظم أوقات الس ر ر ررنة على مس ر ر ررتخدمي
األرصفة مشيا على األقدام.
ثاني عشتتتتتتتتتر :االبعاد البيئية في تر تتتتتتتتتيد الطاقة والحد من ازات االحتبا

الحراري :البد للتجمع العمراني من تواجد البيئة والبنية

االساسية الداعمة الستخدام مصادر الطاقة المتجددة ووجود التخطيط المعماري الداعم لخفض استهالك الطاقة ،ووجود الطرق الميسرة
الستخدم المواطنين للدراجات في االنتقال الداخلي في المدينة ،وذلك من خلل تحقيق متطلبات المؤ رات اآلتية:
-1تحقيق التهوية الطبيعية واإلضاءة الطبيعية للحد من استخداه الطاقة :ويخضع ذل لضرورة ترك المساحات البينية بين المباني
السرركنية مع مراعاة الخصرروصررية لشرراغلي الوحدات السرركنية ،ونظ الر لالتجاهات المتزايدة في اسررتخدام المناطق السرركنية للطاقة الجديدة
والمتجددة.
فقد أصرربح لزامال تثبيت الخاليا الشررمسررية المولدة للكهرباء على جزء من الواجهات المصررممة من المباني السرركنية وعلى اسررطحها الى
جانب أسطح الفيالت الخاصة في التجمعات السكنية ،فالبد من تركيب مساحات الخاليا الشمسية بما يغطي أكبر جزء من احتياجات
المسكن على ان يقوم مال كل مسكن من تغطية جزء من نفقات الصيانة لهذه الخاليا.
وعند التخطيط للتجمع العمراني يمكن تخصر ر رري

ارض في الظهير الصر ر ررحراوي للمناطق السر ر رركنية لعمل حقل لطواحين الهواء إلنتاج

الطاقة وادخالها على الشبكة العامة.
-2الحد من الطاقة المستتتتتتتهلكة بوستتتتتتائل النقل من والى التجمع العمراني وبداخلها :وذل عن طريق التخطيط والتنفيذ والتش ر ر ر ررغيل
للطرق ذات الطاقة االسررتيعابية ألعداد المركبات العامة والخاصررة ووسررائل النقل الجماعي للحد من اختناقات المرور الناتجة عن عدم
التخطيط المنبثق عن استراتيجية النقل بين التجمعات العمرانية
ويعتبر تخطيط الشروارع المسرراعد السررتخدام الدراجات من خالل عمل مسررارات مخصرصررة لذل في االنتقال الداخلي بالتجمع العمراني
من الوسررائل المتبعة بنجاح .وسرريزيد وجود األشررجار على جانبي الطرق من المناطق الخض رراء والمظللة من الش روارع حتى ال يتعرض
راكبي الدراجات لتأثير الش ررمر الض ررار بالص ررحة إثناء النهار خاص ررة في فترات الظهيرة أثناء الص رريف حيث س ررتزداد هذه الفترات مع
تغير المناخ.
ثالث عشتتر :االبعاد البيئية والدور الوظيفي للمستتطحات الخضتراء :تسرراعد مناطق المسررطحات الخض رراء على الحد من تأثير ارتفاع
درجات الح اررة ،وتتطلب اسررتدامة تنمية التجمع العمراني تواجد المسررطحات الخض رراء لضررمان نقاء الهواء وخلوه من الملوثات الضررارة
بالصحة العامة.
رابع عشر :االبعاد البيئية للحد من الضوضاء في االماكن العامة ،يستلزه اتباع االتي عند التخطيط للمنايق السكنية:


ترك حرم يتم زراعته باألش ررجار متداخلة االطوال ،ويمكن زراعة اش ررجار مثمرة كأش ررجار الزيتون كحاجز ش ررجري كثيف كي
تش ر رركل مص ر رردال للض ر رروض ر رراء وتمنع خروجها للمناطق الس ر رركنية المجاورة لكل من الطرق السر ر رريعة ومحطات النقل العام نظ الر
لطبيعة ارتفاع مستويات الضوضاء.




استخدام شبابي واقية من الضوضاء وعازلة للصوت في المباني االدارية والسكنية القريبة من الطرق السريعة.
تخصي

مسارات الدراجات بجوار المباني السكنية حتى تكون منطقة مخفضة للضوضاء في الشوارع.
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خامس عشتتر :االبعاد البيئية لمنايق التستتوق واماكن الترفيو :لجعل مناطق التسرروق مجمعه للعديد من االنشررطة حتى ال يتم اهدار
مساحات مواقف انتظار المركبات لكل نشاط على حده
الخطوط االر ادية إلدارة التجمع العمراني لتحقق االستدامة:
يحقق التخطيط العمراني للتجمع العمراني ص ر ر ر ررديقة البيئة قاعدة مس ر ر ر رراندة إلدارة هذا التجمع العمراني بطريقة بيئية س ر ر ر ررليمة مما يؤهله
ليكون تجمع عمراني متطور وبطريقة مسر ررتدامة .ولكي يسر ررتدام االنتفاع بمزايا التنمية العمرانية الخض ر رراء فال ببد من تفهم رئير تنمية
التجمع العمراني كاألجهزة التنفيذية التابعة لهم لألبعاد البيئية المدمجة وأهميتها
فلكي تتحقق الفوائد من التخطيط العمراني المسر ر ر ر ررتدام فالبد من تفهم رئير تنمية التجمع العمراني لنظام اإلدارة البيئية المتكاملة والتي
تحقق الوصول الي الحد شبه الكامل من القضاء على كافة أسباب التدهور البيئي والذي يؤدي الي ان يصبح التجمع العمراني طارد
للسكان بدال من جذبهم.
ويقتضي تحقيق التخطيط العمراني المستدام لألهداف التنموية المرجوة التعريف بنظام االدارة البيئية المتكاملة ومتطلبات تطبيقه.
مؤ رات تحقيق تجمع عمراني مستداه صديق للبيئة
ابعاد

المؤ ر

االستدامة
 -1استخدامات االراضي
 -2توفر المياه  /نوعيه المياه
 /كفاءة االستهالك
 -3جودة الهواء
 -4حفض انبعاثات الغازات

اوال :االبعاد
البيئية

المسببة لالحتباس الحراري /
كفاءة الطاقة

 -التجمع العمراني تنمي منطقة صحراوية

 جهود التجمع العمراني للحد من االثار البيئية االيكولوجية للتنمية الحضرية معدل استهالك المياه في القطاعات المختلفة -معدل استهالك المياه لكل فرد

 جهود التجمع العمراني لتحسين كفاءة استخدام المياه جهود التجمع العمراني للحد من تلوث الهواء والضوضاء جهود التجمع العمراني للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ( انتاج طاقة نظيفه ) تطبيق سياسات ترشيد الطاقة الكهربية للمدينة توفر مسارات ركوب الدراجات -توفر مواقف انتظار السيارات

 -5النقل والمواصالت

 -مدى جودة شبكة المواصالت

 جهود التجمع العمراني إلنشاء نظام نقل جماعي نظيف كبديل للمركبات الخاصة -6ادارة المخلفات الخطرة
وغير الخطرة

 كمية المخلفات المتولدة عن سكان المدينة لكل فرد (غير خطرة – خطر) -توافر مرافق اعادة التدوير داخل المدينة

 -جهود المدينة لتقليل واعادة استخدام واعادة تدوير المخلفات

 -7معدالت الزيادة السكانية
ثانيا :
االبعاد

االجتماعية

 نسبة المسطحات الخضراء للمساحة الكلية -نصيب الفرد من المسطحات الخضراء

 -8المسطحات الخضراء

 توزيع المساحات الخضراء-
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مؤ رات تحقيق تجمع عمراني مستداه صديق للبيئة
ابعاد

المؤ ر

االستدامة

-

 -9برامج التدريب والتوعية
 -10االمن والسالم
تابع ثانيا :
االبعاد

االجتماعي

 -11االسكان والوصول الى

 -12التعليم والصحة

 خدمات على مسافة قصيرة من االقامة -عدد المدارس لديها برامج التعليم البيئي

 -نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية

 -13الصرف الصحي

-

 -14معدالت البطالة /

 -معدالت التوظيف – معدالت البطالة

االبعاد

االقتصادية

-5

 -قطاعات االسكان حسب نوع الملكية

الخدمات

االجتماعية

ثالثا :

-

الوظائف

 -معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلى GDP

 -15النمو االقتصادي

التخطيط المستدام الستعماالت االراضي:

 1-5المراكز الخدمية:

 الشكل المركزي لتوزيع الخدمي واضافة خدمات نوعية على المراكز الرئيسية تشكل نقاط جذب. خلق مراكز ثانوية موزعة بشكل متوازن. االستفادة من المحاور الرئيسية لتصبح محاور استثمارية وتجارية. استخدام مبدأ المباني المتعددة الوظائف. 2-5النقل والمواصالت:


تقليل المسافات الزمنية واعتماد الهرمية في تدرج الشوارع ومحاور النقل.



خلق محاور مشاة مظللة تشجع المشي وطرق خاصة بالدراجات لتقليل استهالك الطاقة.

 3-5المناطق الخضراء:


دمج المناطق الخضراء بالتجمعات السكنية بشكل بيئي يحقق احتياجات السكان وبحيث تكون رئة للمجتمعات وعلى كافة
المستويات.



مراعاة تصنيف المناطق الخضراء وفق العامل المناخي واالجتماعي للمتجمع.

 4-5االستفادة من الموارد المتاحة:


االستفادة من العوامل البيئية للموقع والموارد المتجددة والغير متجددة وادخال عنصر الطاقات المتجددة في الدراسات.



دراسة البنى التحتية بشكل صديق للبيئة على نحو يخفف من الهدر والتلوث.



مراعاة إيجاد نظام بيئي حديث ومتطور للتخل

من المخلفات وايجاد مراكز إعادة تدوير.
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 5-5استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة على مستوى مخططات استعماالت
األراضي:
أ  -على صعيد الدراسات التخطيطية وتوزيع الخدمات:
أبرز الشروط و االتجا ات

االستراتيجية
المستدامة

على مستوى
الدراسات

التخطيطية
وتوزيع
الخدمات

الهد

 مراعاة خصوصية الموقع وربطه مع الجوار اإلقليمي
 وضع أنظمة عمرانية جديد تأخذ بعين االعتبار الكثافات السكانية والعوامل البيئية

مخطط تنظيمي

والمناخية

بيئي متوازن

 تقليل تشتيت مخططات االستعماالت األراضي

تخديمي لا

 إتباع أساليب التخديم المركزية وربطها بمراكز ثانوية وايجاد خدمات نوعية
 االستفادة من المحاور الرئيسة كمحاور استثمارية

ب  -على صعيد النقل والمواصلت:
يمكن تحديد أ م الشروط واالتجا ات للوصول إلى تنمية عمرانية مستدامة على مستوى النقل كما و مبين في الجدول التالي
أبرز الشروط و االتجا ات

االستراتيجية



ربط االستعماالت بما يخفض من المسافات المقطوعة



تصنيف الشوارع وفقا لتدرج هرمي



المستدامة

على مستوى
النقل
والمواصالت

مراعاة الظروف المناخية في توجيه الطرق ومحاور
الحركة



الهد

إيجاد روابط أفضل ما بين قطاعي النقل

واستخدامات األراضي وخفض مستويات

تطوير كال من:

 نظام وسائل النقل الجماعية

الطاقة المستهلكة وتحسين مستويات

 الممرات ومحاور المشاة

الكفاءة

 وسائل النقل البديلة وايجاد مسارب خاصة لسير الدرجات
الهوائية

 خلق نماذج جديدة للنقل
ت  -على صعيد الساحات المفتوحة والمنايق الخضراء:
يمكن تحديد أبرز الشروط لتحقيق االستدامة عمى مستوى المساحات العامة والمنايق الخض ارء كما و مبين بالجدول التالي
االستراتيجية

أبرز الشروط و االتجا ات

المستدامة على  الربط بين استخدام األراضي والمناطق الخضراء بحيث
مستوى

المساحات

تشكل رئة للتجمعات السكنية وباقي االستعماالت

الهد
توفر توجيهال طويل المدى لعمليات التنمية
البيئية امكانية المساهمة في تجنب تنفيذ

عمليات التنمية غير المستدامة وغير
العادلة

المفتوحة
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والمنايق
الخضراء

ا
 تصنيف كافة المساحات
العمرنية والمناطق الخضراء وفقال
للظروف المناخية وخصوصية الموقع والخصوصية
االجتماعية

درسة تل المناطق باستخدام التكنولوجيا الحديثة
 ربط ا
للحفاظ عليها وصيانتها
 فصل المباني السكنية عن الشوارع بمناطق خضراء لتخفيف
االثر السلبي لها

المرفق  -الطاقات المتجددة):
ث  -على صعيد االستفادة من الموارد المتاحة (البنية التحتية و ا
فإن أبرز الشروط لتحقيق تلك األ دا
االستراتيجية

المستدامة على
صعيد االستفادة من
الموارد المتاحة
(البنية التحتية

المرفق  -الطاقات
و ا
المتجددة)

تتلخص بالجدول التالي
أبرز الشروط و االتجا ات

 تكامل مشاريع البنية التحتية األساسية مع الوضع الطبيعي للموقع
ودراستها بشكل صديق للبيئة

توجيهيا طويل المدى
لتطوير البنى التحتية

مرفق البنية التحتية
 التخفيف من دور الطاقة الناتج عن انتهاك ا
والصيانة الدورية ليا



الهد

العمرن
ا
تطويع كافة العناصر البيئية والطاقات المتجددة لخدمة

مركز خاصة للتدوير.
 إدارة نظم المخلفات وايجاد ا

وتشجيع مستهلكي الطاقة
على تخفيض استهالكهم

للطاقات التقليدي
واستخدامهم للطاقات
المتجددة

 6-5اال ستخدام األمثل لألرض وتعدد اال ستخدام لألرض من أهم المبادئ األ سا سية
التي تستند إليها التنمية العمرانية المستدامة:
أ  -على مستوى مخطط استعماالت االراضي وتوزع الخدمات تم:
 .1مراعاة البعد اإلقليمي واعتباره نقطة االنطالق لوضع (مخططات استعماالت األراضي).
 .2تقليل تشتيت مخططات استعماالت أراضي وأن تكون مرنة للتكيف مع تغير االحتياجات وتغير الموارد.
 .3إتباع أساليب التخديم المركزية والمراكز التابعة واالهتمام باستم اررية المحاور االستثمارية على المحاور الرئيسية لتقليل
المسافات المقطوعة ولتحقيق العدالة في توزع الخدمات والوصول إليها.
 .4إيجاد خدمات نوعية حيوية واستثمارية توافق عملية التطور وترفع من الهوية الثقافية.
 .5مراعاة خصوصية الموقع أثرى  -زراعي للحفاظ عليها واستثمارها بالشكل األمثل.
ب  -على مستوى بكات النقل والمواصلت تم:
 .1ربط االستعماالت بما يقلل من المسافات المقطوعة وبالتالي خفض سير المركبات اآللية مما يقلل من الهدر في الطاقة
وتبديدها.
 .2تصنيف الشوارع وفقال للتدرج هرمي لتقليل التدفقات المرورية وفصل حركة المرور.
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 .3تطوير قطاع النقل بما يتوافق مع خصوصية الموقع وخلق نماذج جديدة للنقل تكون اقل هدر للطاقة.
ت  -على مستوى المساحات المفتوحة والمنايق الخضراء:
 .1تحقيق التمازج بين المناطق الخضراء وباقي االستعماالت وتحديد المساحات وفق حجم التجمع والكثافة السكانية.
 .2تصنيف كافة المساحات العامة والمناطق الخضراء وفقال لخصوصية الموقع والخصوصية االجتماعية واالقتصادية بحيث
تالءم مختلف األعمار والفئات.
 .3مراعاة العوامل الطبيعية والظروف المناخية عند وضع تل الدراسة.
ث  -على مستوى االستفادة من الموارد المتاحة (البنية االساسية والمرافق – الطاقات المتجددة):
 .1التخطيط على المدى البعيد (الخطط الخاصة بمرافق البنية التحتية الروابط بين البنى االساسية واستخدام األراضي بما
يتوافق مع طبيعة الموقع وبشكل صديق للبيئة).
 .2استخدام الموارد المتاحة محلليا لتوفير الطاقة والحد من استنزافها.

العمرنية وتشجيع مستهلكي الطاقة على تخفيض استهالكهم للطاقات
ا
الدرسات
 .3إدخال عنصر الطاقات المتجددة في ا
التقليدية واستخدامهم للطاقات المتجددة.
 .4التقليل من المخلفات ،وايجاد النظرة الشمولية فمعظم المواد يجب أن تعامل على أساس أنها قابله إلعادة استخدامه وايجاد
مركز خاصة للتدوير.
ا
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 -6البدائل التخطيطية المقترحة للتجمع العمراني المستدام:



البديل األول:
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البديل الثاني:
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البديل الثالث:
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المخطط التنموي المقترح للتجمع العمراني الجديد بالعقب الجديدة:
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جدول رقم ( )1ميزانية استعماالت األراضي المقترحة
االستعمال

المسطح المتر مربع

المسطح فدان

النسبة

المنايق السكنية

548127.83

130.51

%39.89

المنطقة الصناعية

69870.70

16.64

%5.08

المنطقة الحرفية

41471.94

9.87

%3.02

الخدمات المرفقية

39643.87

9.44

%2.88

أسواق تجارية

33574.58

7.99

%2.44

مدار

ابتدائي

11612.74

2.76

%0.85

مدار

إعدادي

مدرسة ثانوي عاه

33734.48

8.03

%2.45

20324.90

4.84

%1.48

مدرسة ثانوي صناعي

11460.71

2.73

%0.83

مدرسة ثانوي زراعي

13311.67

3.17

%0.97

مستشفى عاه

4535.32

1.08

%0.33

مركز الشباب

13757.33

3.28

%1.00

المركز الثقافي ودار الضيافة

10783.08

2.57

%0.78

مركز الشرية

7337.81

1.75

%0.53

وحدة إيفاء

5981.88

1.42

%0.44

المسجد

5500.22

1.31

%0.40

المنايق الخضراء

68332.18

16.27

%4.97

الطرق والف ار ات

434881.11

103.54

%31.65

إجمالي قرية العقب

1374242.35

327.20

%100

 -7عناصر االستدامة في التخطيط العمراني:
حماية البيئة ،وخفض استهالك الطاقة ،واالستغالل االمثل للموارد الطبيعية واالعتماد بشكل اكبر على مصادر الطاقة المتجددة
 Renewable Sourceوتقوية الروابط االجتماعية ،االقتصادية والثقافية.
المحاور الرئيسية لتطبيق مفهوه االستدامة:
ف ار ات الحركة :ان فراغات الحركة تنقسم الى  3اقسام بناء على وسائل النقل المستخدمة من (مركبات ،حركة المشاة ،والدرجات
الهوائية)
بكة الطرق والمواصلت (ممرات الحركة):
 ارصفة المشاة مسارات المشاة -محطات وارصفة وقوف االتوبيسات
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النسيج االخضر :عناصر االستدامة في النسيج العمراني ،ان هذا النسيج يشير الى التداخل بين البيئة الطبيعية والكتل العمرانية
ويشمل (الحدائق والمتنزهات وتنسيق طرق المشاة والدراجات والمركبات ،لذلك تنبع ا مية النسيج االخضر في التكوين العمراني في
المجاورات السكنية في النقاط التالية:
 -1تعزيز االستقرار النفسي والمعنوي في النسيج العمراني
 -2رسم الصورة الجمالية للفراغات العمرانية في المجاورات السكنية
 -3تلطيف الجو
 -4دور كبير في عملية الحفاظ على البيئة
 -5مقاومة التلوث بشتى انواعه
عنصر النباتات واال جار :هو أكثر عناصر النسيج االخضر جماال ،وهو المسئول عن اكساب اي فراغ من الفراغات العمرانية بعدال
آخ ار أكثر جماالل وحيوية ،ويتم توظيف هذا العنصر في المجاورة السكنية في ممرات الحركة الخاصة بالمركبات والمشاة والدراجات،
وأيضال في الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والفراغات المفتوحة
ان النباتات تلعب دو الر هامال على مستوى النسيج الحضري وتربط بين اجزاء المجاورة السكنية ومكوناتها ،وتستخدم االشجار متوسطة
الحجم لحجب الرؤيا وكمصدات ،كما تستخدم كسياج ولتأكيد مسار الطريق ،اما الغطاء النباتي االرضي فانه يعمل على تلطيف
ح اررة الهواء وثبات التربة ومنع انجرافها كما تزيد من نفاذية التربة للماء والهواء ،وأخي الر المتسلقات يمكن زراعتها لتثبيت المنحدرات
ولتكسيه الجدران.
االقتصاد  :للوصول لالستدامة يجب ان يكون المجتمع سليما اقتصاديال  ،وللوصول لمجتمع اكثر استدامة يجب ان يزيد االنتاج
باستهالك اقل للموارد  ،وذل باستخدام الموارد بأمثل طريقة ممكنة وزيادة االستثمار  ،التخطيط المستدام يتطلب تبنى رؤية بعيدة
المدى من الناحية االقتصادية  ،يتطلب توفير استدامة اقتصادية الوصول ألكثر السبل اقتصادا في استهالك الطاقة وانتاجها  ،توفير
وانتاج طاقة نظيفة باستخدام مصادر طاقة متجددة  ،ان توفير شبكة مواصالت فعالة بشكل جيد تساهم في ايجاد بيئة حياتية
واقتصادية .يجب ايضا شبكة نقل مناسبة لحاجات السكان وملبية لرغباتهم بأقل تأثير ممكن على البيئة والنطاق الحيوي
الطاقة :التخطيط المستدام يجب ان تأخذ في الحسبان ان بعض انواع الوقود غير المتجددة يجب الحفاظ عليها للمستقبل ،اضافة الى
زيادة كفاءة الطاقة واالعتماد على الطاقة المتجددة
مصادر الطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية (الطاقة من الشمر) ،وطاقة الرياح ،وهي تعرف احيانال باسم " انواع الوقود االخضر
" ألنها تخلف القليل جدا من التلوث.
النقل :نظام نقل فعال امر حيوي لنجاح المجتمع واالقتصاد ،وايجاد نوعية جيدة من الحياة.
سياسات النقل المستدام ستشمل أكثر من الحد من حركة المرور ،بل ستزيد التكنولوجيا الجديدة الالزمة لزيادة كفاءة المركبات
واالستثمار في وسائل النقل االخرى ،على سبيل المثال وسائل النقل العام ،المشي وركوب الدرجات وستكون هناك حاجة الى حوافز
لتشجيع الناس على ترك سياراتهم.
الفضلت (القمامة) :االدارة المستدامة للمخلفات تشجع توليد اقل من المخلفات ،واعادة استخدام المواد االستهالكية ،واعادة تدوير
واستعادة المخلفات التي تنتج.
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التوظيف :لمواجهة تحديات التخطيط المستدام نحن بحاجة الى المهارات القوى العاملة للتكيف ومرونة سوق العمل ،تعزيز الوظائف
وفرص العمل وتحسين التعليم والتدريب
االستثمار والمنافسة واالستقرار :االستثمارات االجتماعية واالقتصادية امر اساسي لتحقيق التنمية المستدامة ،االستثمار في مستقبل
مستدام يتطلب تطوير المهارات الالزمة لأليدي العاملة المنتجة واقتصاد قادر على المنافسة
التعليم والمهارات :التعليم امر حاسم لتعزيز التخطيط المستدام وتحسين قدرة الناس على معالجة قضايا تحديات والتنمية
تحديد النوع من التعليم لما هو ضروري لدعم االنتقال الى مجتمع أكثر استدامة ليست مهمة سهلة ،ويصف التعليم للستدامة
بوصفها عملية ومنها تمكن النا

من فهم الترابط بين جميع ا كال الحياة

التجارة والصناعة :المؤسسات التجارية والصناعية ،لها دور كبير تقوم به في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة.
البنية االجتماعية :ان البنية االجتماعية واحد اهم المحاور التي يتناولها مفهوم االستدامة من خالل تطبيق ذل المفهوم على عملية
تخطيط المجاورة السكنية المستدامة
البنية االجتماعية وعلقتها بعملية التخطيط المستديم :ان العالقة بين العملية التخطيطية المستدامة والبنية االجتماعية تخضع الى
عدة مفا يم رئيسية على تنظيم ذه العلقة:


مشاركة الجمهور في العملية المستدامة



تكاملية المشاركة في العملية التنموية المستدامة



التجمع العمراني :يقوم التجمع العمراني على ثالثة عناصر رئيسية (المجتمع – النشاط االجتماعي – البنية العمرانية وهي
عبارة عن الفراغ العمراني الذي يحتوي االنشطة المختلفة التي تقوم بها السكان)

دور التخطيط والتصميم العمراني المستداه في حل مشكلت البنية االجتماعية :االعتبارات التخطيطية والتصميمية الالزمة إليجاد
بيئات عمرانية مستدامة ،ان الخدمات الرئيسية اللزمة لتوفير بيئة سكنية صحية مستديمة تتفرغ الى:
اوال :توفير الخدمات االجتماعية العامة ،ولقد تنوعت ذه الخدمات الى:


الخدمات التعليمية( :رياض االطفال – المدارس بمختلف مراحلها " ابتدائي اعدادي ثانوي")



الخدمات الدينية



الخدمات الصحية



الخدمات االجتماعية والترفيهية

ثانيا :توفير بيئة عمرانية مسا مة في تحسين البنية االجتماعية :تتكون البيئة السكنية من ثالث عناصر هي (اماكن السكن
والعمل والخدمات)
ان للمناطق السكنية اهمية خاصة ،وبصفة عامة فهناك بعض االعتبارات الالزمة لتخطيط وتصميم هذه المناطق مثل الهدوء
والخصوصية وتواجد الفراغات شبه العامة
وبصفة عامة إليجاد بيئة سكنية صحية مستدامة مناسبة للسكان بمختلف اعمارهم السنية فانه يجب على المخططين عند اعدادهم
لمشروعات التنمية العمرانية المستدامة ان يأخذوا في االعتبار الحفاظ على البيئة الطبيعية وعدم التأثير السلبي عليها
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الممارسات الموجهة نحو تحقيق مفهوه االستدامة :ان عملية التخطيط المستداه تقوم على اربعة محاور رئيسية (انظمة الحركة،
النسيج االخضر ،االقتصاد ،البنية االجتماعية).
تطوير البنية المجتمعية في المجاورة المستديمة:
للتوصل الى بنية اجتماعية مستدامة كان البد من تحقيق ما يلي على مستوى المجاورة السكنية:
 التفاعلت االجتماعية :إليجاد الترابط والتفاعل االجتماعي فانو يلزه توفير بعض العناصر واالنشطة مثل:االنشطة المساندة :يجب توفير الفراغات واالنشطة ومناطق الجلوس المظللة (بالمسارات والحدائق وبجوار مالعباالطفال والشباب)
 المراكز االجتماعية :توفير المراكز االجتماعية ذات االحجام والوظائف المختلفة إليجاد حرية االختيار والتنوع الخدمات التجارية :يلزم توفير الخدمات التي تعمل على تقوية العالقات االجتماعية وذل من خالل تردد السكان علىالمحال التجارية والتفاعل مع العاملين بها ومالكها.
الف ار ات الخارجية :توفير الفراغات العامة مثل:ا -الحدائق العامة :البد ان تحتوي على اماكن للتفاعالت االجتماعية واماكن للمالحظة واالسترخاء واماكن لألنشطة
 -2االرتدادات :يلزم االرتدادات بالمبنى السكنى عن الفراغات العامة او شبه العامة ،وذل بهدف تحقيق الخصوصية التي
يحتاجها السكان في اغلب االوقات
الخدمات المساندة :ومن ا م الخدمات المطلوب توفير ا بالمنايق السكنية ما يلي:


الخدمات واالنشطة الترفيهية :مثل الفراغات المفتوحة والحدائق العامة



الخدمات العامة :مثل مكاتب البريد والبنوك والمؤسسات االستثمارية



الخدمات الدينية واالجتماعية والثقافية :المساجد والمؤسسات الخيرية واالجتماعية والمكتبات العامة وغيرها من االنشطة
التي تمكن من تحسين البنية االجتماعية



الخدمات التجارية :تشمل محالت البقالة والمخبز ،هذا وعند تخطيط هذه المناطق البد من مراعاة توافر مسارات المشاة
المالئمة (للوصول الى هذه الخدمات) او القرب من محطات االتوبير العامة او اي اعتبارات تزيد من راحة السكان

توفير بيئة بصرية وعمرانية نية :يلزه استخداه بعض المفردات التصميمية العمرانية مثل:
 الكثافات المتوسطة واستعماالت االراضي المختلطة  /حيث يعمل هذا النمط من االستعماالت على خلق بيئة بصريةغنية ،وذل مقارنة بنمط االستعماالت المحددة
 -المقيا

واالنسجاه :استخدام المباني ذات االرتفاعات المنخفضة والتي تتناسب مع المقياس االنساني مع توفير

االستم اررية في شكل المباني وخلق االنسجام على مستوى المنطقة السكنية
 المناظر المحورية والعلمات المميزة :تمثل العالمات المميزة مرجعال اساسيال للبيئة وتوفير التوجيه السليم اما المناظرالمحورية فتؤدي الى خلق تشويق بصري للمشاهد واالستمتاع بالبيئة التي يعيش فيها
التصميم يمكن ان تؤثر على واقع السالمة والخصوصية
تطوير انظمة الحركة في المجاورة المستديمة:
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المسافات التي يمكن قطعها سي الر على االقدام داخل المجاورة :يحاول المخطط ان يصل الى استخدام المشي كوسيلة رئيسية داخل
المجاورة السكنية بحيث يراعى توفير ممرات خاصة بالمشي والعمل على قدر االمكان على اقالل المسافات بين الوظائف المختلفة
كعملية محفزة الستخدام المشي بدالل عن المركبات اضافة الى توفير ارصفة عريضة ومناطق استراحة على طول المسافات التي يتم
قطعها سي الر على االقدام باإلضافة الى عملية التشجير المناسبة لتل الممرات
المسافات التي يتم قطعها بواسطة المركبات داخل المجاورة:
تشكل نقطة هامة جدال يجب على المخطط ان يتعامل معها بحكمة من خالل عملية التخطيط المستدام ،وذل بهدف الوصول الى
اقل استخدام ممكن للمركبات داخل المجاورة واالستعاضة عنها بوسائل صديقة للبيئة واالقتصار في استخدام المركبات في التنقل من
والى خارج المجاورة والتي يجب ان تكون معتمدة بشكل رئيسي على وسائل النقل العام ،ويجب ان يؤخذ باالعتبار توفير امكانية
وصول المركبات الى كل قطعة ارض داخل المجاورة
توفير وسائل االتصال المريحة واآلمنة ،ويمكن تحقيق ذلك مكانيا باستخداه العناصر التصميمية التالية:


الفراغات شبه الخاصة



استخدام المفردات التصميمية الخاصة بتقليل سرعة السيارات



توفير مسارات المشاة المزودة بمقاعد الجلوس المظللة في الصيف والمشمسة في الشتاء

النقل العاه:


توفير منطقة مركزية لوسائل النقل العام



توفير محطة لباصات النقل العام

تطوير البيئة االقتصادية في المجاورة المستديمة:
التوزيع المختلط لوظائف المباني:
تهدف عملية التوزيع المختلط الى توفير بيئة تقلل من العناء الناتج عن التنقل لمسافات كبيرة ما بين المنزل واالحتياجات والخدمات
االخرى المتنوعة ،وكما تهدف الى خلق فرص عمل قريبة من جور السكن لتقليل الطاقة المهدرة في الترحال اليومي بين السكن
والعمل ،ولزيادة التفاعلي االجتماعي بين سكان المجاورة
وهذا التوزيع المختلط يخضع الى عملية تخطيطية مدروسة تعمل على توفير تدرج مناسب للخدمات حسب كثافة الحاجة لها (يوم،
اسبوعي  /شهري ،سنوي) ابتداء بالمركز الخدمات الرئيسية للمجاورة وانتهاء بأطرافها
تركيز النشايات على الشوارع الرئيسية :ان تركيز النشاطات على جانبي الشوارع والممرات الرئيسية يجعل منها فراغات حيوية
جميلة وجذابة تخدم السكان المحليين ،وكذل المارة الذين يسلكون هذه الطرق ،وهذا بدوره يزيد من كفاءة النشاط االقتصادي في
المشروع.
المسكن الميسر :ان االستخدام المختلط من قبل الجميع للفراغات يكون أكثر استدامة من االستخدام الفردي كما نها تعمل على خلق
مجتمع أكثر توازنال كما يلزم العمل على استخدام مواد والتقنيات التي تساهم في خفض تكاليف المسكن وصيانته ،واالستفادة منها
بالشكل االمثل بحيث يعطينا مساكن ذات كفاءة عالية وبتكاليف اقل.
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يتحقق مبدأ المسكن الميسر من خالل ترشيد استهالك االرض السكنية والتقليل من مساحات المسطحات المبنية وتجنب المساحات
الضائعة والغير مستغلة وتوفير عناصر وفراغات تخدم وظائف متعددة ،وتقديم نماذج وحلول تصميمية تتميز بحيث تسمح بنمو
المسكن بسهولة ويسر على مر السنين حسب احتياجات االسرة.
الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الجديدة :في تصميم المباني ينبغي السعي الى دمج انظمة لالستخدام االمثل ألشعة الشمر
للتدفئة واالضاءة في نفر الوقت التحكم بالظل والتهوية في ظل الظروف الجوية الحارة او غير جيدة التهوية وباي الطرق والسبل
التي تجنب الرطوبة او مشاكل الجو بشكل عام وتوفير الهواء النقي
الصر المستداه وتصريف المجاري :هو االستفادة من الوسائل التي تتجنب الفاقد من المياه واالبتعاد عن االفراط في انظمة
الصرف الصحي.
تطوير النسيج االخضر في المجاورة المستديمة :النسيج االخضر يقوم على  3عناصر رئيسية (الماء ،والهواء ،والنبات) متداخلة
ومترابطة فيما بينها فكل منها يؤثر على االخر و ي كما يلي:
اوال :االستراتيجيات المرتبطة بعنصر المياه:
توفير مسارات لتجميع مياه االمطار ومن ثم الى المياه الجوفية ،تهدف هذه االستراتيجية الى توفير ممرات خاصة تمتد على
جانب ممرات الحركة تهدف الى االستفادة قدر االمكان من المياه وتسريبها الى طبقات االرض.
استخداه ارضيات منفذة في مواقف السيارات :وذل خالل استخدام ارضيات حصوية او تبليطه ذات مسامية مرتفعة تسمح بتسلل
المياه الى التربة السفلية.
استخداه التجهيزات واالجهزة المنزلية :هناك الكثير من التقنيات التي تعزز من عملية الترشيد في استعمال المياه:
 معالجة مياه الغسيل واستخدامها في عمليات الري للمسطحات الخضراء.االستراتيجيات المرتبطة بعنصر النبات (المسطحات الخضراء):
 ايجاد شبكة من النسيج االخضر :تهدف هذه االستراتيجية الى تحقيق مفهوم االتصال واالستمرار بين المساحات الخضراء،وذل من خالل شبكة متصلة من النسيج االخضر مستمرة على طول ممرات الحركة والتي توفر بدورها استم اررية في
التنوع وتضمن االتصال البيئي بين المناطق الخضراء.
 االشجار والنباتات :ان االشجار تسهم اسهاما كبي الر في طابع المناظر الطبيعية والتقليل من نسبة ثاني اكسيد الكربونوحماية الطبيعة والفراغات الحضرية المفتوحة وتوفير الظالل للمسطحات.
 التنوع الحيوي. استخداه النباتات في عملية الفصل :ان استراتيجية استخداه النباتات في عملية الحدود او الفصل تتنوع ما بين:* استخدامها على نطاق الفصل وتحديد القسائم بدال من استخدام الجدران الجافة.
* استخدامها على نطاق الفصل بين ممرات الحركة المختلفة (ممرات مشاه وممرات المركبات).
*استخدامها بحيث تشكل معيقا يعمل على اجبار الناس على استخدام المناطق المخصصة لعبور المشاة
 توزيع المنايق الخضراء على مستوى المجمع السكنى:*تكوين شريط اخضر يتوسط شريطين من المساكن على طرفي المناطق الخضراء
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*تكوين منطقة خضراء رئيسية وسيطة على مستوى المجمع السكني
*تكوين منطقة خضراء على مستوى المجمع السكني
*تكوين ممر(كوريدور) :وذل عن طريق توفير ممر خاص بالمشاة والدراجات (بدستريان) ومزود بأشجار ونباتات يتوسط
المناطق الخلفية لألشرطة السكنية المتوازية.
 ايجاد حدائق حضرية:الطرق والشوارع والممرات فراغات اساسية في تشكيل وبناء النسيج الحيوي الحضري من خالل االهتمام بتشجيرها وتزينها بالنباتات
والشجيرات وعناصر التنسيق من مظالت ومقاعد وحدائق صغيرة
التلوث :الناتج عن الضوضاء ،الضوء (الوهج) ،االدخنة ،وملوثات االرض اي مشاكل تلوث محتملة يجب ان تحل في مرحلة
التصميم األولية.
كفاءة التعامل مع الموقع والبناء:
كفاءة الموقع :يقصد بهذه االستراتيجية العملية التي تهدف الى استغالل الموقع بأفضل ما يمكن دون احداث تغيرات كبيرة على
طبيعة الموقع وبأقل تكاليف اثأر سلبية ممكنة
كفاءة البناء :يقصد بهذه االستراتيجية العملية التي تهدف الى الوصول بالبناء الى أفضل كفاءة ممكنة للمبنى على مختلف النواحي:
اوال :النواحي المتعلقة باستهلك الطاقة الكهربائية ،وذلك من خلل:
 التوجيه المناسب للمبنى بشكل يحقق أفضل استفادة ممكنة من الرياح السائدة صيفال (لعملية التبريد) والشمر الدافئة شتاء(لعملية التدفئة).
 استغالل موارد الطاقة المتجددة في اعمال التسخين للمياه او رياح او االضاءة ان أمكن.ثانيا :النواحي المتعلقة بعملية البناء ،وذلك من خلل:
 استخدام مواد صديقة للبيئة في اعمال البناء استخدام مواد ذات جودة عالية تتناسب مع البيئة المناخية للمنطقة ومصنعال محلي لاثالثا :النواحي المتعلقة براحة ساكني المبنى ،وذلك من خلل:
 توفير مناطق مفتوحة واطالالت مريحة لفراغات البناء. توفير الخصوصية الالزمة من خالل توفير االرتدادات المناسبة.توجيو وتشكيل الكتل والف ار ات:
ان هذه االستراتيجية لها اهمية كبيرة في توفير استهل الطاقة ،حيث ان دراسة نسب التظليل الذاتية والمبادلة بين المباني في كل من
الصيف والشتاء ،حيث تفضل النماذج المعمارية التي توفر أكبر قدر من الظالل في فصل الصيف عند ما تكون بحاجة الى حماية
المناطق المعمارية من لهيب الشمر ،وفي نفر الوقت تكسب أكبر نسبة تشمير في فصل الشتاء عند الحاجة الى تدفئة المبنى،
حيث ينعكر ذل على الراحة الح اررية للبيئة العمرانية للمنطقة ،مما يؤدي الى تقليل الطاقة الالزمة للتدفئة شتاء والتكييف صيفال
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ان ارتفاع المباني يلعب دو الر كبي الر في تشغيل الخاليا الكهروضوئية حيث ان عدم تجانر االرتفاعات يجعل بعض اماكن الخاليا
عرضه للظالل ،مما يؤدي الى عدم توفير اشعة الشمر ،لذل على المخطط تحديد نسبة ارتفاع المباني المتالصقة بحيث تسمح
بوصول اشعة الشمر الى تل المناطق.
ان التوجيه السليم وتوجيه الفتحات والفراغات حسب اشعة الشمر تعتبر من االستراتيجيات الهامة في استدامة وحفظ الطاقة والتقليل
ف ي االعتماد على الطاقة التقليدية واللجوء الى االستفادة من الطاقة الشمسية في اضاءة الفراغات الداخلية.


عوامل تحقيق التخطيط المستداه:

 العمل بشكل متوازن مع الطبيعة بما يحقق دعم انشطة التنمية واستعماالت االراضي البيئية التي تحتويها. توفير بيئة عمرانية تلبي انشطة السكان وتجمع االستعماالت المختلفة لألراضي في وحدة متكاملة ومتشابكة. التقليل من الملوثات ودفعها بعيدال عن التجمع الحضري وبما يحمي البيئة ويحافظ عليها وعلى استدامتها.

التصميم العمراني واالستدامة:

مستويات التصميم العمراني :ناك  4مستويات للتصميم العمراني ي:
 .1مستوى التجمع  :Districtsهي الوحدة المكانية واالجتماعية التي تحتوي جميع مكونات البيئة العمرانية وهي مناطق
العمل والسكن والخدمات (التعليم  /الصحة  /الترفيه ... /الخ).
 .2مستوى الممرات  :Corridorsويقصد بها المسارات الخاصة بالعناصر والمكونات المتحركة في التجمع العمراني،
وكذل عناصر الطاقة والموارد داخل حدود التجمع.
 .3مستوى البلوك  :Blokويقصد به قطع االراضي القابلة للتطوير والناتجة عن تحديد شبكة الشوارع والطرق بالتجمع
العمراني.
 .4مستوى قطع االرض  :Parcelقطع االراضي التي تم تقسيمها من البلوكات.


عناصر االستدامة في التصميم العمراني:

 .1البنية األساسية الخضراء  :Green Infrastructureيقصد بها اآللية التي تتداخل وتتكامل فيها الطبيعة مع المساحة
المبنية في التجمع ،ويمكن ان تتحقق من خالل وجود الغطاء النباتي والشجري في الشوارع او من خالل توافر المساحات
المفتوحة للترفيه.
 .2البنية األساسية المجتمعية  :Social Infrastructureويقصد به البيئة المجتمعية الصحية ،ويمكن تحقيقها من
خالل :التداخل او الجمع بين بيئة السكن والعمل والترفيه .بحيث يتمكن الشخ

من التنقل والوصول بين هذه االنشطة

بسهولة وسي الر على االقدام.
 .3التنقل  :Movementيقصد به التدفق السلر والسهل بين االنشطة واالماكن لضمان استم اررية الحياة ،ويمكن تحقيق
ذل من خالل :توفير عدة بدائل لوسائل التنقل من مكان آلخر ومن منطقة ألخرى.
 .4التكلفة  :Costيقصد بو القدرة الشرائية للمجتمع العمراني ،مثل:
 قدرة المواطنين على شراء الوحدات السكنية. -التوزيع العادل والمتساوي للخدمات والمرافق.
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وتحقيق االستثمار لعائد مناسب بعد فترة زمنية او على المدى الطويل.
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جدول رقم ( )2استراتيجيات التخطيط العمراني وعلقتها بكل مستوى عمراني
االستراتيجيات
مستويات

البنية األساسية الخضراء

التنقل

البنية المجتمعية

التكلفة

التخطيط العمراني
كل المس ر ر ر ر ررطحات الخضر ر ر ر ر رراء تخدم في

التجمع العمراني
Districts

يمكن تحقيقهر ر ررا من خالل ابراز مالمح وجود العديد من البدائل في وسر ر ر ررائل النقل والتي يتحقق بوجود تفاوت في مستويات الدخل وفى

تحقيق البنية األساسية الخضراء لتعطي مجتمع حضر ر ر ر ر ر رراري وثقررافي ،ويمكن تحقق تص ر ر ر ر ر ررل فيما بين االماكن داخل التجمع وكذل
تنوع حيوي سليم.

ذل ر ر

فئررات المجتمع في المجتمع العمراني مع تنوع

بوجود مركز التجمع متعر رردد ومتنوع تصر ررلها بالخارج مع اعطاء حق االولوية للمشر رراة المساكن فيها وتحقق القدرة الشرائية لها.
والدرجات.

االنشطة واالستخدامات.

يمكن تحققيها من خالل البنية الخض رراء الشر ر روارع بمثابة اطار يحدد االماكن الهامة تحقق عامل االمان في الطريق يش ر ر ر ر ر ررجع المزيد يمكن ان تكون الممرات هي قلر ر ررب التجمع

الممرات
Corridors

للشر ر ر ر ر ر روارع والطرق على س ر ر ر ر ر رربيل المثال والعالمات المميزة للمكان.

من السكان على ارتياده ،كما ان تشجير الشوارع العمراني التجاري والتس ر ر ر ررويقي اذا ما درس ر ر ر ررت

الحرردائق والمس ر ر ر ر ر ر رراحررات المفتوحررة على

الدرجات وحركة بعناية وتوافرت فيها المسر ر ر رراحات ونقط الجذب
والفص ر ر ر ررل بين حركة المش ر ر ر رراة و ا

جانبي الطريق والغطاء النباتي والشجري

السيارات يمكن ان يحقق التنوع الحيوي واألمان.

والخدمات الالزمة للتجمع العمراني.

والجزر الوسيطة.

البلوك Blok

ترك مسر ر ر ر ر ر افات تس ر ر ر ر ررمح خضر ر ر ر ر رراء بين

التحقق من خالل عم ررل مم رراش ر ر ر ر ر رري على يمكن تحقيق االسر ر ر ر ر ر رتردامرة من خالل تص ر ر ر ر ر ررميم عمررل مبرراني متالصر ر ر ر ر ر رقررة على نظررام Row

االستعماالت.

جوانررب الطريق وكررذل ر ارترردادات المبرراني بلوكات قصر ر ر ر رريرة بحيث تسر ر ر ر ررهل على الس ر ر ر ر ركان  Housesيس ر ر رراعد على تقليل التكلفة او جهة
االمامية والخلفية تساعد على الرؤية وخلق االنتقال والسير على االقدام.

من المبنى تكون على االقل مشتركة مما يوفر

اجواء حوار ومحادثة بين السكان.

تكلفة تنفيذها ،وكذل بالنسر ر رربة للكسر ر ررب والفقد
الحراري وما يترتب عليها.

قطع االرض

توجيه قطع اال ارض ر ر ر رري وكذل تص ر ر ر ررميم بتوفير فراغ بنس ر رربة خاص ر ررة في كل ش ر ررقة ،الهدف االساسي من الشوارع بعد التنقل هو خلق تصررميم المباني بحيث تكون متعدد االسررتعمال

Parcel

المبنى وفق مب ر ررادو واس ر ر ر ر ر ررر العم ر ررارة وكذل عمل الت ارس ر ررات والبلكونات يس ر رراعد فرص التواصررل بين الجيران ومع تشررجير الطرق من حيث الس ر ر ر ر ر رركن واالقامة والعمل والترفيه،
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الخض ر رراء يحقق البنية الخض ر رراء التنمية

في اتص ر ررال الس ر رركان بمجتمعهم ووس ر ررطهم وتشررجيع المشرري وتقليل سرررعة السرريارات ويتحقق

ويمكن تحقق بيئة اسر ر ر ر ررتعماالت مختلطة توفر

الالزم ررة له ررا .وك ررذلر ر تتحقق من خالل

المحيط وخاص ر ر ر ررة س ر ر ر رراكني الطوابق العليا الهدف من التنقل بصورة مستدامه.

اقتصاديا وتحقق بيئة اجتماعية مميزة وآمنة.

خلق الفراغات والت ارس ر ر ر ر ررات المس ر ر ر ر ررتدامة حيث يتم اندماجهم بسهولة في محيطهم.
والتي تصل الداخل بالخارج.
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 -8التخطيط العمراني الموفر للطاقة:
مقدمو:
ينبغي مراعاة تحقيق كفاءة اس ررتخدام موارد الطاقة عند التخطيط للتجمع العمراني المقترح الس ررتيعاب الزيادات الس رركانية في المس ررتقبل.
ولض ررمان أعلى درجة من الفاعلية والجدوى في ترش رريد اس ررتهالك الطاقة في المباني واس ررتخدام الطاقة المتجددة ،ال بد أن تكون البداية
من خالل التنمية الحضر ر ر ررية على عدة مس ر ر ررتويات تش ر ر ررمل األقاليم والتجمعات العمرانية ،والمناطق واألحياء ،فضر ر ر رالل عن تخص ر ر رري
االراضي .كذل يجب إيجاد حلول مستدامة وقابلة للتطبيق في المجتمعات المحلية لضمان توفير إمدادات الطاقة وخفض الدعم على
الطاقة .يترتب على مراعاة كفاءة الطاقة على مستوى التخطيط الحضري إنشاء أسواق جديدة للمنتجات الموفرة للطاقة.
يشر ر ر ر ر ر ررمل التخطيط لكفاءة الطاقة في مرحلة مبكرة عدة أمور تعتمد على السر ر ر ر ر ر ررياق الحضر ر ر ر ر ر ررري ،مثل اختيار الموقع ،وطبيعة الروابط
اإلقليمية ،وبنية وسرررائل النقل والمواصرررالت ونوعيتها ،وتخطيط الشر روارع الرئيسرررية ،فضر رالل عن التوجه ال س ررائد نحو أعمال التطوير
الجديدة.

ِّ
يقدم التخطيط الحضررري الموفر للطاقة فرصررا لتحسررين الحياة الحضررية من خالل إيجاد حلول لمشرركلة المسرراحات من أجل بيئة مبنية
صحية ومريحة مع ضمان الحد األدنى الستهالك الطاقة.

 -1مبادئ التخطيط الحضري الموفر للطاقة:
ال يمكن إعداد تصميم معماري ِّ
موفر للطاقة دون دراسة الموقع والظروف المناخية بشكل جيد من حيث التخطيط الحضري .ومن ثَم،
تعتبر استراتيجيات التصميم السلبي المنهج األقل تكلفة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني .يوضح الشكل التالي أن التخطيط الحضري
هو أساس المباني االقتصادية ا ِّ
لموفرة للطاقة ،كما يسهم في خفض التكاليف االستثمارية للمباني.
ترتكز المبادئ التوجيهية الخاصة بالتخطيط الحضري الموفر للطاقة على مستوى التجمع العم ارني واالرض الى المبادئ التالية:


االستفادة من الظروف المناخية والموقع لدعم استراتيجيات التصميم السلبي المستدامة والخاصة بتكنولوجيات التدفئة والتبريد
وتحقيق الراحة للسكان مع مراعاة توفير الطاقة في األماكن المغلقة والمفتوحة.



التشر ررجيع على اسر ررتخدام وسر ررائل النقل الموفرة للطاقة مثل وسر ررائل النقل الجماعي ووس ر ررائل النقل غير اآللية (مثل الدراجات
والمشي).



تعزيز استراتيجيات التنمية الحضرية المتضامة والكثافات الحضرية للحفاظ على الجدوى االقتصادية للمرافق العامة ووسائل
النقل .واضررافة الخدمات السرركنية إلى المشررروعات التنموية متعددة االسررتخدامات ،والسررماح لتوزيع الخدمات على مسرراحات
صغيرة.



توفير المرافق الالزمة لخلق بيئة خارجية وفراغات عامه مريحه وظليله.



اس ر ر ررتيعاب حلول الطاقة المتجددة من خالل مراعاة التكامل والمرونة في التخطيط والتص ر ر ررميم لتقليل البص ر ر ررمة الكربونية إلى
أدنى حد ممكن
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 -2المبادئ التوجيهية الخاصة بالتخطيط العمراني الموفر للطاقة:

يؤدي تطبيق تكنولوجيات التصررميم السررلبي واإليجابي على حد س رواء إلى تحقيق الراحة للسرركان ،مع إمكانية ترشرريد اسررتهالك الطاقة.
إال أن تكنولوجيات التص ررميم الس ررلبي أقل تكلفة ألنها تعتمد على العناص ررر الطبيعية ،والس رريما الطاقة الش ررمس ررية وطاقة الرياح ،لتوفير
سبل الراحة .وسوف تساعد المبادو التوجيهية في تحقيق كفاءة الطاقة على مختلف المستويات في آن واحد (على الصعيد اإلقليمي،
وعلى مسررتوى التجمع العمراني والحي والمبنى)ل حيث ترسررم اإلطار العام للحد من اسررتخدام وسررائل النقل اآللية ولتصررميم مباني موفرة
للطاقة بأقل تكلفة .لتحقيق أقصر ر ر ر ررى درجة من الكفاءة على المسر ر ر ر ررتويين الكلي (المناطق الحض ر ر ر ر ررية) والجزئي (المبنى -المسر ر ر ر ررتخدم
النهائي).
 1/2الستتتتياق :تؤكد المبادو التوجيهية التالية على ضر ر رررورة تحليل الخصر ر ررائ

المناخية والعمرانية للحيز العمراني المحيط بالموقع.

وتحدد عوامل الموقع (مثل الظروف المناخية ،والتوجه نحو الش ر ر ر ر ر ررمر ،والرياح ،والمنحدر القائم ،والمعالم الطبيعية) االس ر ر ر ر ر ررتراتيجيات
األنسررب لتخطيط وتصررميم البيئة الخارجية وكذا الشرركل والتشرركيل الحضررري ،وذل لترشرريد اسررتهالك الطاقة ،والسرريما في أحمال التبريد
على مستوى المبنى.
الظرو

المناخية :يجب تحليل الظروف المناخية للموقع ،بما في ذل نطاقات درجة الح اررة واإلش ر ر ررعاع الش ر ر ررمس ر ر رري ونس ر ر رربة الرطوبة

واتجاه الرياح وسرررعتها ،من أجل تقييم االسررتراتيجيات األنسررب لتحقيق الراحة في الفراغ العام الخارجي وتوفير الظروف المثلى لوضررع
استراتيجيات التصميم السلبي للبناء في المستقبل.
ويمكن االختيار من بين االست ارتيجيات التالية وفقا للظرو


التهوية الطبيعية



التظليل



التبريد التبخيري



التراكم واالنعكا

المناخية للموقع:

الحراري (اختيار المواد)
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ظرا على المنراطق الطبيعيرة ولالسر ر ر ر ر ر ررتفرادة من الظروف
الطبو رافيا :يجرب م ارعراة العوامرل الطبوغرافيرة عنرد توجيره الطرق ،وذلر حفرا ل
المناخية القائمة.
 2/2البيئة الحضرية:
دور ها فما في تحقيق كفاءة الطاقة على مس ر ر ر ر ر ررتوى المدينة ،حيث يحدد مدى قرب الموقع وتوجه
المخطط :يلعب المخطط الحض ر ر ر ر ر ررري لا
المجتمع العمراني الجديد ،فضالل عن توافر الخدمات والمرافق وشبكات النقل والمواصالت.

يوضح الشكل التالي اإلر ادات التالية التي يوصى بأخذ ا في االعتبار أثناء إعداد المخطط الحضري:


يجب أن تقام التجمع العمراني الجديد بالقرب من الحدود العمرانية ألقرب مدينة رئيسيةل وذل لالستفادة من الموارد والمرافق
والخدمات المتاحة على نحو فاعل مع االخذ في االعتبار توفير كافة الخدمات بالمدينة الجديدة حتى ال تصر ر ر ر رربح عبئال على
المدينة االم.




يجب التخطيط للربط بأقرب مدينة من خالل إنشاء شبكة للمواصالت العامة السريعة (كل  20دقيقة)
يتكون التجمع العمراني من مراكز ومراكز فرعية متصلة ضمن مساحة صغيرة تمثل الحافة الحضرية للتجمع العمراني.



يجب أن يكون للتجمع العمراني مراكز أو ممرات كل  2كيلومتر ،تربط بينها أنظمة للنقل الجماعي العام



ينبغي تقسر ر ر رريم كل حي إلى مجاورات لها مراكز او ممرات تفصر ر ر ررل بينها مسر ر ر ررافة تبل  700م ،ويتم ربطها بشر ر ر رربكات للنقل
الجماعي.

كل يوضح رسم الحد المواقع الموفرة للطاقة للتجمع العمراني الجديد يوضح مراكز وممرات المجاورات واالحياء و بكة النقل
العاه التي تربط بينها
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البد من مراعاة عوامل التبريد والتهوية في الفراغ العام والنسر ر ر ر ر ر رريج العمراني أثناء تخطيط الش ر ر ر ر ر ر روارع .ومن ثم ،يجب توجيه
الشوارع بحيث تستوعب الرياح الداخلة ،مما يقلل من االكتساب الحراري الشمسي ويسهم في زيادة التهوية الطبيعية.



ينبغي توجيه الشر روارع الرئيس ررية (المشر رار إليها بواس ررطة الس ررهم األحمر في الش رركل التالي في اتجاه هبوب الرياح* .ومن ثم،
تمتد على محور شمالي غربي  -جنوبي شرقي عندما تهب الرياح السائدة من جهة الشمال الغربي .انظر الشكل أدناه.

كل يوضح نموذج لتوجيو الشوارع على نحو موفر للطاقة الستيعاب الرياح السائدة
سهولة التنقل والوصول إلى وسائل المواصلت:
لضمان وجود سبل فعالة لنقل المواينين والبضائع ،ينبغي عند التخطيط إلنشاء مجتمع عمراني مراعاة المبادئ التوجيهية التالية:
بشر ررأن سر ررهولة الوصر ررول إلى أنواع مختلفة من وسر ررائل النقل ،مثل المشر رري والدراجات واالتوبيسر ررات وسر رريارات األجرة المشر ررتركة ونظام
مشاركة المركبات لمسافات قصيرة.
لتحقيق ستتهولة التنقل على النحو األمثل ،وذلك فيما يتعلق بالمستتافات التي يقطعها الستتكان ،ينبغي أن تتضتتمن الخطة الحضتترية
سبل تسهيل الوصول إلى المرافق ،مثل:


األرصفة المظللة للمشاة ،لمسافات تقل عن  700متر



مواقف االتوبيسات (وقد تشمل الميني باصات واالتوبيسات السريعة)



حارات مخصصة للدراجات ومواقف للسيارات ،لمسافات تقل عن  4,6كيلومتر

وينبغي أن تكون بكة الطرق مترابطة ،مع مراعاة النقاط التالية والتي يعبر عنها الشكل التالي:
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الربط بمنظومة التسلسل الهرمي القائمة للطرق (الطرق الشريانية مقابل الطرق التجميعية مقابل الطرق المحلية).



وجود تقاطعات كل  150إلى  200متر داخل المناطق السكنية.



مشيا إلى وسائل النقل غير اآللية ووسائل النقل العام.
عمل معابر للمشاة بين التقاطعات لربط المشاة وتسهيل وصولهم ل



يبل متوسط محيط المربع السكني في األحياء  700متر (بحيث تبل المسافة بين أي من السكان ووسائل النقل العام

كل يوضح مراعاة توفير الطاقة عند تحديد المسافات المؤدية إلى مختلف وسائل النقل ،يجب االلتزاه بالكودات والمعايير
الخاصة بتخطيط وتصميم الشوارع والطرق واألرصفة
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كل يوضح تجمع عمراني موفر للطاقة حيث المسافات القصيرة وسهولة الوصول إلى وسائل النقل
رير على األقدام ،على
تقستتتتيم المنايق :يس ر رراعد توفير مزيج من االس ر ررتخدامات المتنوعة على بعد مس ر ررافات قص ر رريرة يمكن قطعها س ر ر لا
وصررول المشرراة إلى الخدمات والمرافق الحضررية ،مثل المرافق العامة واالقتصررادية والمتنزهات ووسررائل النقل العام .ويمكن تحقيق ذل

عن طريق إنشر رراء ممرات أو مراكز متعددة االسر ررتخدامات لتوزيع الضر ررغط المروري على فترات مختلفة من اليوم وتقليل االعتماد على
المركبات الفردية للتنقلل مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الطاقة وخفض االنبعاثات والح اررة الكامنة .انظر الشكلين التاليين.
يجب أن يحتوي كل مجاورة على المزيج التالي من االستتتتخدامات والخدمات والمرافق الحضتتترية على بعد  350متر في المتوستتتط
من أي ساكن:


موقف للنقل العام



مساحات متعددة االستخدامات للمحال التجارية والمكاتب



مرافق عامة



متنزهات/فراغات عمرانية مفتوحة
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كل يوضح تقسيم أحد المراكز متعددة االستخدامات المكونة من مرافق عامة ومتنز ات ومحال تجارية على بعد مسافة قصيرة
(نصف القطر  350متر).

كل يوضح مجموعة من الوظائف والمسافات الموصي بمراعاتها على مستوى التجمع العمراني إلى مستوى المجاورة
الكثافة :يس ررهم وجود كثافة حضر ررية مناس رربة في دعم الجدوى االقتصرررادية للمواص ررالت العامة ،كما يسرررهم في زيادة كفاءة الطاقة في
التش رركيل العمرانيل حيث يمكن اس ررتيعاب مجموعة واس ررعة من الس رركان من خالل مجموعة متنوعة من انماط البناء واألحجام الموحدة
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للمنش ررفت والمبانيل مما يؤدي إلى تيس ررير الس رركن واس ررتدامة المجتمع من خالل تقليل المس ررافات التي يقطعها المواطنون للوص ررول إلى
أشغالهم اليومية.
وفيما يلي الكثافات الموصر ر ر ر ر ر رري بها لمختلف المناطق الحض ر ر ر ر ر ر ررية بحيث يتناسر ر ر ر ر ر ررب عدد الركاب مع وسر ر ر ر ر ر ررائل النقل العام الجماعي
(االتوبيسات) مما يدعم فكرة المهام المختلطة والجودة العامة والحضرية:
•المنايق المركزية :حتى  125وحدة سكنية للهكتار الواحد ( 225شخ
•المنايق بو المركزية :حتى  30وحدة سكنية للهكتار الواحد ( 54شخ

لكل فدان)
لكل فدان)

•المنايق الهامشية (أو النائية) :حتى  20وحدة سكنية للهكتار الواحد ( 36شخ

لكل فدان)

 3/2التشكيل الحضري:
توزيع الكتل :يؤثر تشر ر ر ر رركيل كتلة المبنى ،مع مراعاة االعتبارات المناخية للموقع ،على الراحة الح اررية في األماكن المغلقة والمفتوحة.
وتؤدي بعض أنماط البناء إلى زيادة التظليل والتهوية ،مما يسر ر ررهم في تقليل حمل التبريد .ويختلف توزيع الكتل الموصر ر رري به بالنسر ر رربة
للمناخات الحارة الجافة والدافئة الرطبة .يوضح الشكل التالي الكثافات البنائية الموصي بها وفيما يلي نتناولها بشيء من التفصيل:


المناخ الحار الجا  :المباني منخفض ررة االرتفاع والكثافة البنائية العالية والشر روارع الض رريقة هي عناص ررر التش رركيل الحض ررري
الموص رري بها لتحقيق كفاءة الطاقة على النحو األمثل .ومن ثم ،تزيد نس رربة التظليل في الشر روارع ،مما يخلق مناخا موض ررعيا
مريحا للمشاة .كما يؤدي تالصق المباني وتوفيرها التظليل لبعضها البعض إلى تقليل حمل التبريد في المباني.



المناخ الدافئ الريب :يفضل نشر الكتل البنائية مع تشكيالت فراغية غير منتظمة لضمان استمرار حركة الهواء في جميع
المباني والمسر ر ر ر ر ر رراحات الخارجية ونقل الرطوبة وخلق مناخ أكثر راحة .ومن األهمية بمكان أال يعيق توزيع المباني الرياح
السائدة الالزمة لتهوية الفراغ الخارجي العام والفراغات الداخلية في المباني.
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كل يوضح نماذج ألنماط توزيع الكتل وفقا للكثافات الموصي بها بهد

تحقيق كفاءة الطاقة من خلل تقليل اإل عاع الشمسي

المكتسب وزيادة التهوية ،سواء في المنايق الحارة الجافة أو الدافئة الريبة.
المساحات الخارجية :لضررمان قرب المسررافات وتعدد االسررتخدامات ،ينبغي أن توفر شرربكات المشرراة بيئة موضررعية مريحة تسرراعد على
الوص ر ررول إلى الخدمات والمرافق بس ر ررهولة دون االعتماد على الس ر رريارات الخاص ر ررة .ولتوفير مستتتتاحة خارجية مريحة للمشتتتتاة ،ينبغي
مراعاة اإلر ادات التالية:


اسر ر ر ررتخدام مواد مسر ر ر ررامية وفاتحة اللون للفراغات والمسر ر ر ررطحات الخارجية العامة للحد من تأثير الجزيرة الح اررية الحض ر ر ر ررية،
وبالتالي تخفيض درجة الح اررة المحيطة في الفراغات الخارجية وتخفيف أحمال تبريد المباني المجاورة.



تسر ر ر ر ر ر ررتهل النباتات المحلية كميات أقل من المياهل كما تنقي الجو من ذرات األتربة والغبار ،مما يؤدي إلى زيادة التهوية
الطبيعية في الفراغات الخارجية والمباني وتخفيف نس ر ر رربة الرطوبةل ومن ثم خلق مناخ أكثر راحة .انظر الش ر ر رركل التالي وفي
ذا اإليار ينبغي:
*اسررتخدام عناصررر التنسرريق النباتية (أي التشررجير) ،مثل األشررجار والشررجيرات ،لتحقيق أقصررى قدر من التظليل في الشروارع
والفراغات الخارجية المخصصة للمشاة.
*تشجيع استخدام مواد مسامية عاكسة وذات ألوان فاتحة في ٪ 20على األقل من جميع الشوارع ومواقف السيارات.
* تشجيع تظليل  % 50على األقل من الفراغات الخارجية العامة ،مثل الساحات والمتنزهات.

للمناخات الحارة الجافة :توفر األشررجار الحماية للمباني من الغبار واألتربة مما يسررهم في زيادة التهوية وزيادة نسرربة الرطوبة .ويؤدي
عنصر المياه إلى زيادة الراحة الح اررية في الفراغات الخارجية من خالل تعديل الرطوبة.
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اما أخضر لحماية الوحدات السكنية من الرياح غير مرغوب فيها.
للمناخات الدافئة الريبة :يوفر الغطاء النباتي حز ل

كل يوضح نموذج لمسا مة الف ار ات المظللة متعددة االستخدامات في تحقيق كفاءة الطاقة وتوفير أسباب الراحة في األماكن
الخارجية من خلل بناء المظلت وزرع األ جار المحلية.
تقستتيم األراضتتي :عند تخصرري

األ ارضرري ينبغي الحفاظ على قدر من المرونة يسررمح باسررتيعاب مجموعة متنوعة من أنماط المباني

والمساحات الخضراء.
يؤدي اتباع اإلرشررادات التالية إلى توفير بيئات طبيعية مريحة ومظللة ،واالسررتفادة من العوامل السررلبية للطاقة الشررمسررية وطاقة الرياح
مما يسهم في كفاءة التبريد من خالل تقليل امتصاص الح اررة الشمسية .انظر الشكل التالي.
يجب أن تكون األ ارضي المقسمة على قدر من المرونة يسمح باستيعاب األفنية وأنماط المباني األخرى التي تدعم اإلضاءة الطبيعية
والتشجير ،وممرات المشاة عند التقاطعات ،والفراغات الخارجية المركزية.
•تش ررجير ما ال يقل عن  % 20من المس رراحات المكش رروفة في كل قطعة األرض أو تغطيتها بعناص ررر ماص ررة .ويمكن تنفيذ ذل على
المستوى األرضي أو فوق أسطح المباني (في صورة أسطح خضراء)
في المناخات الحارة الجافة ،يفضل بناء االفنية بنسبة  ،1:1من اجل الحصول على االضاءة الطبيعية والتهوية

195

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

كل يوضح تشجع زيادة اإلضاءة الطبيعية والتهوية وتوفير مساحات خضراء تبلغ  % 20على األقل من نسبة األراضي المبنية
على انتشار الحدائق واألسطح الخضراء ،مما يخفض االكتساب الحراري الشمسي ويلطف الجو—زيادة كفاءة الطاقة في أحمال
التبريد.
 4/2أنماط البناء:
نمط المبنى :يلعب نم ط المبنى وشكله وتصميمه دو ار في مختلف جوانب التبريد السلبي لتوفير بيئة داخلية مريحة وتقليل أحمال تبريد
المباني .وتقدم االسررتراتيجيات أدناه إرشررادات حول كيفية تنمية النسرريج الحضررري للمدن الجديدة على مسررتوى المباني وتحسررين المناخ
الموضعي من خالل الحد من االكتساب الحراري الشمسي .انظر الشكل التالي
تقده استراتيجيات التصميم السلبي التالية فما يتعلق بالشمس والرياح الضوابط العامة للشكل المبني وفقا للمناخ السائد:
•الشتتتتمس :ينبغي أن يتناول المفهوم المعماري مس ر ررألة االس ر ررتخدام األمثل أو الحماية من اإلش ر ررعاع الش ر ررمس ر رري ،سر ر رواء في المباني أو
الفراغات الخارجية .ويجب توجيه الغالف الخارجي للمبنى على امتداد محور الشر ر ر ر رررق-الغرب (أي الجزء األكبر في مواجهة الجانبين
الشمالي والجنوبي) .ويجب عمل فتحات صغيرة في الواجهات المواجهة للجنوب ،على أن يكون التظليل أفقيفا.
•الرياح :يجب توجيه المباني على نحو يسمح باستغالل الرياح السائدة والحصول على أقصى درجة من التهوية الطبيعية
•يجب اإلشارة الى كود كفاءه الطاقة.
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كل يوضح نموذج لنمط بناء موفر للطاقة (مباني األفنية) مع إضاءة وتهوية يبيعية
العناصتتتر المعمارية :ينبغي مراعاة تطويع مسر رراحة النوافذ بالنسر رربة مسر رراحة الجدران على النحو األمثل في تصر ررميم أغلفة المباني ،بما
يسمح بمرور قدر كاف من ضوء النهار ،مع تصغير الفتحات إلى أقصى حد ممكن للحد من االكتساب الحراري .كذل يجب تطبيق
مفاهيم تظليل النوافذ لموائمة الظروف المناخية وتوفير أقصى قدر من الضوء الطبيعي والتهوية .ويجب
تش ر ررجيع تغطية أس ر ررطح المباني بالنباتات الخضر ر رراء ،أو ما يس ر ررمى باألس ر ررطح الخضر ر رراء ،حيث يؤدي ذل إلى زيادة الكفاءة التظليلية
لغالف المبنى ورفع أدائه الحراري ،فضالل عن تقليل االكتساب الحراري الشمسي .انظر الشكل التالي
وفيما يلي نطرح استراتيجيات توفير الطاقة التي يتعين تطبيقها في التصميمات المعمارية:
•تطويع مستتتتتاحة النوافذ بالنستتتتتبة إلى مستتتتتاحة الجدران على النحو األمثل :تشتتتتتكل فتحات النوافذ  % 18من الغل

الكلي كحد

أقصى.
•تطبيق مفا يم تظليل النوافذ لمواءمة الظرو

المناخية.

•استتتتتتتخداه األلوان الفاتحة في األستتتتتتاف وفقا لنظاه  LEEDلتقييم استتتتتتتدامة المباني أو نظاه الهره األخضتتتتتتر ،مع تجنب اللون
األبيض لمنع الو ج الشديد.
•تغطية أسطح وجدران المباني بالنباتات الخضراء كلما أمكن ذلك.
•استخداه مواد البناء المحلية قدر المستطاع.
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كل يوضح نموذج لمبنى روعي فيو نسبة مساحة النوافذ الى مساحة الجدران ،مع استخداه أدوات التظليل لتحقيق أقصى
استفادة من اإلنارة والتهوية الطبيعية ،وأسطح خضراء لتوفير الطاقة فيما يتعلق بكفاءة المبني التظليلية وأدائو الحراري.
 5/2الطاقة المتجددة:
المرونة :ينبغي توفير مصر ر ر ر ر ررادر الطاقة المتجددة في إطار خطة عمل وطنية لكفاءة الطاقة توضر ر ر ر ر ررح أين وكيف تعتزم البالد تحقيق
هدفها في المستقبل والمتمثل في مساهمة الطاقة المتجددة بحصة في إجمالي استهالك الطاقة.
ويتعين مراعاة تطبيقات الطاقة المتجددة (مثل الح اررية الشررمسررية ،والكهرو ضرروئية ،والشررمسررية المركزة ،والرياح) عند تخطيط وتصررميم
المجتمعات العمرانية الجديدة منذ البدايةل مع توفير خيارات إلدخال تل النظم في المستقبل .انظر الشكل التالي
من الممكن استتتتتتتتيعاب مصتتتتتتتادر الطاقة المتجددة من خلل توخي المرونة في تصتتتتتتتميم وتخطيط المجتمعات الجديدة ،وذلك على
مستوى المبنى أو األرض المخصصة أو الحي أو الضاحية؛ مع مراعاة تخصيص الف ار ات ومتطلباتها كما يلي:
•مياه محلية أي على مستوى المبنى (ساخنة بالطاقة الشمسية)
• إنارة الشوارع باستخدام لمبات  LEDالتي تعمل بالطاقة الشمسية
• أنظمة تدفئة وتبريد على مستوى الضاحية
•توليد الطاقة والكهرباء وتوزيعها على نطاق الحي
التكامل :من الممكن دمج مصررادر الطاقة المتجددة على مسررتويات مختلفة ،كما ينبغي مراعاته وفلقا لخصرروصررية الموقع (مثل التوجيه
نحو الشمر:
•على مستوى المدينة ،الطاقة الكهربائية أو التبريد المياه الساخنة التي تزود بها األحياء الجديدة.
•على مستوى الحي ،في عناصر الفراغ العام ،مثل أجهزة التظليل (في المساحات المخصصة لوقوف السيارات على سبيل المثال)
•على مستوى المبنى ،في تصميم الغل

الخارجي للمبنى :الواجهات وسط المبنى.
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كل يوضح مقاربة متكاملة للمباني االقتصادية الموفرة للطاقة
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الدراسة اإلقتصادية لقرية العقب الجديدة:
أوالً :مصادر تمويل االستتممارا
والحركة والنقل:

فت

مجتاال

التخطتط

العمرانت

مقدمة:
تعد االستثمارات الخاصة بمجاالت التخطيط العمراني والبنية االساسية والنقل والمرور من االستثمارات المهمة والملحة وذات األولويةة
القصوى والتي يجب توفيرها والعمل على استغاللها االستغالل األمثل الذي يعود بالنتائج المرجوة على المستوى المحلى.
مصةةادر تمويةةل مشةةروعات اإلسةةنا والبنيةةة االساسةةية والنقةةل والمةةرور ومةةدى أهميتهةةا وأهميةةة دور القطةةا الخةةا

فةةي تمويةةل الج ة

األكبر وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة عب اإلنشا واإلدارة.
كيفية توفير االستثمارات المهمة والملحة لقطاعات التخطيط العم ارنةي والبنيةة االساسةية والنقةل والمةرور وتحديةد الحقةو والواجبةات فةي
التعاو بين القطاعين العام والخا

في تمويل هذه االستثمارات وإنشا مشروعات اإلسنا والبنية االساسية.

الصيغ المختلفة للتمويل والتعاو بين القطاعين العام والخا

آثار قصور تمويل مشروعات اإلسنا والبنية

االساسية على المجتمع والجهات المختلفة في تمويل تلك االستثمارات بمصر.
أهمية قيام القطا الخا

بتمويل كل أو الج األكبةر مةن اسةتثمارات التخطةيط العم ارنةي والبنيةة االساسةية والنقةل والمةرور مةن خةالل

مشروعات  B.O.Tومشتقاتها
لتفعيل دور القطا الخا

ولتوفير التمويل الالزم فى مجاالت التخطيط العمرانى والنقل والمرور والبنية االساسية.

أنواع التمويل وصيغ التعاون بين الجهات الممولة:
تتعدد أنوا تمويل استثمارات التخطيط العمراني والبنية االساسية والنقل والمرور ويمنن التمييز بين ثالثة أنواع من التمويل:
 .١التمويل العام public finance
 .٢التمويل الخا

private finance

 .٣التمويل المتتابع sequence finance
أوال :التمويل العام :يقع عب تدبيره على الموازنة العامة للدولةة وينبع التمويل العام في الموازنةة مةن المصةار السةيارية الرئيسةية
وهي:


الضرائب.



الرسوم.



فائض القطا العام المحول.

ثانيا :التمويل الخاص :تنصرف مصار ه إلى ثالثة بنور ئيسية وهي:


التمويل الذاتي.



التمويل المصرفي.



سو األو ار المالية.

200

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

ثالثا :التمويل المتتابع :اعتماد أساليب حديثة تخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتضمن الحنومة تحقية فةائض معةين مةن هةذه
العمليات
عمةةل م ة ادات وتقةةوم الحنومةةة بالتحصةةيل عةةن طري ة قيةةام الحنومةةة بةةالبيع المقةةدم لحقةةو االنتفةةا للم ارف ة الم مةةع إقامتهةةا بةةالتجمع
تبعةةا لم ة ادات علنيةةة بةةين مختلةةف الشةةركات المنافسةةة بإسةةلو البيةةع المباشةةر للشةةركات المحتة ةرة لنشةةا معةةين وقةةد يقتصةةر
العم ارنةةي ً
المقابةةل علةةى قيةةام الشةةركة المنتفعةبتنفيةةذ البنيةةة األساسةةية المتعلقةةة بهةةا ومةةثال :تقةةوم الحنومةةة بعةةر

بيةةع حة انتفةةا توزيةع الةهربةةا

وعلى الشركات التي يرسو عليها العطا أ تقوم بتنفيذ التوصيالت وإقامة محطات التوليد الخاصة بالتجمع العمراني.
وكذلك تتبع المراف األخرى نفس اإلسلو فيتم بيع ح االنتفا لشركة المواصالت السلةية والالسلةية ولشركة مياه الشر .
ةدما تسةةتطيع عةةن طرية الشةةركات العامةةة أو الخاصةةة حةةل مشةةنلة التمويةةل
وهنةةذا نجةةد أ الحنومةةة عةةن طرية بيةةع حقةةو االنتفةةا مقة ً
الحنومي والتمويل المتتابع ومؤداه أ تقوم الشركة التي رسى عليها العطا بتحصيل مبالغ حجة مقةدم ثمنةا لخةدمتها بالمسةتقبل مقابةل
امتيازات تمنحها للحاج ين على أساس أ تقدم لهم الخدمة بتخفيض مناسةب فةي أسةعار خةدماتها لمةدة معينةة مقابةل حصةول الشةركة
على دفعات مالية مقدمة وبأسلو التمويل المتتابع يمنن أ تقوم الشركات المنفذة بتدبير ج من التمويل.
إ مشاركة القطا الخا

كبير وحظيت بدعم الحنومه لمةا لهةا مةن م ايةا
في تقديم خدمات البنية األساسية واإلسنا قد القت قبوال ًا

كبيةرة لمةا لةةه مةن منةةافع ماليةة كبيةرة فةةي مجةال البنيةةة االساسةية ولقطةةا المقةاوالت والتمويةل والخةةدمات والتوريةد والتصةةنيع وإال لمةا أقبةةل
القطا الخا

على هذه المشاركة .وأكثر طر القطا الخا

شهرة وفعالية هي مشروعاتB.O.T

بجانة مشةةروعات  B.O.Tومشةةتقاتها هنةةا طةر أخةةر لتمويةل مشةةروعات التخطةةي العمرانةي والنقةةل والحركةة والمةةرو والبنيةةة
االساسية كآالتي:
 .1المنح والقروض الدولية :أنوا هيئات المعونة الدولية الرئيسية متعةددة األطة ار
الدعم إلى المنح المباشرة أو القرو

الميسرة أو القرو

وهيئةات ثنائيةة األطة ار

وتنقسةم أنةواع

ذات المخاطر العالية.

 .2المشا كة في أس المال ومساهمات المجتمع :المشاركة في رأس المال وهي األموال المملوكة التي يتم استثمارها فةي
مشرو البنية األساسية أو غيرها وبصفة عامة كلما ارتفعت مستويات المشاركة في رأس المال زادت فر
 .3القةروض التجا يةة :تةةو بصةفة أساسةية قةرو

باحةا تجاريةة وينةو ضةما القةر
متغيةرة الفائةدة تشةمل أر ً

النجاح.
أو تأمينةةه

قروضا تجارية محلية أو أجنبية من البنوك (اعتمادات – تسهيل ائتماني شامل)
ضرورًيا وقد تةو
ً
 .4اقتراض القطاع العام " الدين المحلي "من خالل إصدا أذون الخزانة.
 .5أروات سو

أس المال :ينو التمويل من خالل االكتتا

العام في البورصة وإصدار أسهم وسندات بالبورصة

تمويل مشروعات التخطي العمراني والبنية األساسية
إن توفير االستثما ات الالزمة في مجاالت التخطي العمراني والنقل والحركة والمرو والبنيةة االساسةية يةدري إلةى تخطةيط عم ارنةي
سليم والى تحقي الةفا ة االقتصادية وهي االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج وتخفيف العب عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
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ً :آلطا
ثانطا

التمويل الذات

في ضو التوجهات بإعداد دراسة للوقو

للتجمع العمرانى المستهدف:

على مدى جدوى إنشا مجتمعات عمرانية ذات مباني صةغيرة ومرفة ذاتيةاًط تطةرح الد ارسةة

آليات التمويل الذاتي للتجمع العمرانى المستهد ط وفقا لما يلي:
-

مفهوم إنشا مجتمع عمرانى ُمرّف ذاتياً
أنوا مشروعات المراف الممولة ذاتياً

-

مجاالت المراف التي يمنن أ تمول ذاتياً

-

اآلليات المقترحة لمشروعات المراف الممولة ذاتياً بالتجمع العمرانى المستهد

-

التوجهات المحددة لمشروعات المراف الممولة ذاتياً

-

 1-2مفهوم إنشاء مجتمع عمراني ُمرّفق ذاتيا:
يةرتبط المجتمةةع العم ارنةةى المرفة ذاتيةةا بمفهةةوم إقامةةة مجتمةةع عم ارنةةى جديةةد تعتمةةد مشةةروعات البنيةةة األساسةةية بةةه علةةى جهةات
غير حنومية تمول هذه المشروعات مقابل حقو إنتفا .
وتأخذ هذه الجهات غير الحكومية أحد األشكال التالية:
 -قطا خا

(محلىط أجنبىط مشترك).

 -شركات متخصصة ذات ملةية مشتركة (خا

ط عام) تهد

للربح.

 جهات أو مؤسسات محلية أو دولية.وتمةةول هةةذه الجهةةات غيةةر الحنوميةةة مشةةروعات البنيةةة األساسةةية المسةةتهد

إنشةةا ها مةةن خةةالل مواردهةةا الذاتيةةةط أو التمويةةل

المصرفىط أو عبر إصدار سندات .وتمنح هةذه الجهةات غيةر الحنوميةة مقابةل ذلةك امتيةاز مةن الحنومةة يتةيح لهةا حة االنتفةا
واالستغالل للمرف المنشأ لفترة زمنية محددة .وتقوم هذه الجهات بموجب هذا الح بتصميم مشرو المرف المسةتهد ط وبنةا هط
وامتالكه خالل فترة االمتيازط وإدارته وصيانته وتشغيله تجارياً لحسابها بما يمننها من استرداد التةاليف وتحقي عائد مناسب.
 2-2أنواع مشروعات المرافق الممولة ذاتيا:
تأخةةذ مشةةروعات الم ارف ة الممولةةة مةةن الجهةةات غيةةر الحنوميةةة أشةةناالً وأنواع ةاً متعةةددةط أهمهةةا – فيمةةا ي ةرتبط بمشةةرو التجمةةع
العمرانى المستهد  -ويوضح الجدول التالى رقم ( )1أهم هذه األنوا :
جدول قم ( )1أنواع مشروعات البنية األساسية الممولة ذاتيا
مضمون المشروعات

أنواع المشروعات

تقوم الجهة المنفذة للمشرو بعمليات البنا والتشغيل

 .1البنا والتشغيل ونقل الملةية ))B.O.T

والحصول على عائد االنتفا خالل فترة االمتيازط ثم نقل

Build, Operate, Transfer.

المشرو للدولة.
تقوم الجهة المنفذة للمشرو بعمليات البنا واالمتالك

 .2البنا واالمتالك والتشغيل ونقل الملةية ))B.O.O.T

والتشغيل والحصول على عائد االنتفا خالل فترة االمتيازط

Build, Own, Operate, Transfer.

ثم تحويل ملةية المشرو للدولة (ويناسب المشروعات
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الضخمة).
تقوم الجهة المنفذة للمشرو بعمليات البنا واالمتالك
والتأجير التمويلى للمشرو أو ألج ا منه والحصول على

 .3البنا واالمتالك والتأجير التمويلى ونقل الملةية

عائد االنتفا خالل فترة االمتيازط ثم تحويل ملةية المشرو

))B.O.L.T

للدولة (ويناسب ذات المنونات المتعددة والمستقلة نسبياًط

Build, Own, Lease, Transfer.

مثل الةهربا والمطارات وغيرها).
تقوم الجهة المنفذة للمشرو بعمليات البنا ثم تأجير

 .4البنا واإليجار ونقل الملةية ))B.R.T

المشرو أو أج ا منه والحصول على عائد االنتفا خالل

Build, Rent, Transfer.

فترة االمتيازط ثم تحويل ملةية المشرو للدولة.

وتجدر اإلشارة إلى وجود أنوا وأشنال أخرى عديدة تأخذها مشروعات المراف الممولة من الجهات غير الحنوميةة إال أنهةا تةرتبط فةي
الغالب بهذه األنوا األربعة أو تم ج فيما بينها.
 3-2مجاالت المرافق التي يمكن أن تمول ذاتيا:
توجد مجاالت عديدة من مشروعات البنية األساسةية والمرافةق التةي يمكةن أن يةتم تمويلهةا ذاتيةا والتةي تشةمل أهةم مجاالتهةا فيمةا
يتعلق بالتجمع العمرانى المقترح:
مشروعات الطر .
مشروعات الةهربا .
مشروعات االتصاالت.
مشروعات المياه والصر .
مشروعات البنية األساسية ال راعية.
مشروعات البنية األساسية الصناعية.
وتتناول الدراسة في العنصر الرابع منها اآلليات المقترحة لةل مجال مةن مجةاالت مشةروعات البنيةة األساسةية والم ارفة المسةتهدفة فةي
التجمع العمرانى الجديد.
 4-2اآلليات المقترحة لمشروعات المرافق الممولة ذاتيا بالتجمع العمراني المستهدف:
تقت ةةرح الد ارس ةةة أ يق ةةوم القط ةةا الخ ةةا

أو الش ةةركات الجه ةةات المتخصص ةةة ت ةةولى مس ةةئولية تموي ةةل وتنفي ةةذ تش ةةغيل مش ةةروعات البني ةةة

األساسية والمراف ذاتياً في التجمع العمرانى المقترحط وذلك وف االشتراطات التي تحددها الجهات الحنومية المعنية – كل فةي مجةال
تخصصةه – فة ي هةذا الشةةأ  .وعلةى أال تقةةل مةدة االمتيةةاز الممنةوح للقطةةا الخةا

أو الشةةركات والجهةات المتخصصةةة والتةي سةةتتولى

ذلك عن  30سنة كح انتفا الستغالل هذه المراف .
وتتن ةةاول الد ارس ةةة فيم ةةا يل ةةي بع ةةض اآللي ةةات الت ةةي تة ةرتبط بالتة ةةاليف االس ةةتثمارية والتش ةةغيليةط وك ةةذا بتحص ةةيل جه ةةات التموي ةةل ال ةةذاتي
لمشروعات المراف والبنية األساسية للعوائد التي تدرها هذه المشروعاتط وذلك على النحو المبين في الجدول التالى رقم (:)21
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جدول قم ( )2اآلليات المرتب بالعوائد والتكاليف لمشروعات البنية األساسية الممولة ذاتيا
مشروعات

اعتبا ات التكاليف
 -تقدير تةاليف إنشا وإدارة

 .1الطر

وصيانة الطر المقترحة
للتجمع.
 تقدير تةاليف إنشا وإدارةوصيانة محطة الةهربا

 .2الكهرباء

(في حال إنشا محطة).
 تقدير تةاليف مد الةابالتوتوصيل الةهربا

اآلليات المرتب بعوائد
 منح ح استغالل المساحات المخصصة للخدمات على الطري(محطات تمويل السياراتط خدمات إصالح وصيانةط خدمات تجاريةط
خدمات ترفيهيةط )...وذلك وف التةاليف التقديرية مع تحقي هامش
ربح .%10
 في حال إنشا محطة كهربا يتم تسعير الخدمة بالتنسي مع و ازرةالةهربا وبما يتيح استرداد التةاليف االستثمارية وتحقي هامش ربح
مناسب.
 يتم تحميل المنتفعين بتةاليف مد الةابالت والتوصيالت والصيانةطوتسدد كدفعة أولية وعلى أقسا .

وصيانتها.
 تقوم شركات االتصاالت .3االتصاالت

للخطو األرضية والمحمول
بإنشا وإدارة وصيانة

 -يتم منح الشركات أر

لشركات االتصاالت وألبراج المحمول وتتيح

الخدمة وتحصل عوائد من المشتركين تسمح باسترداد التةاليف وتحقي
هامش ربح مناسب.

خدمات االتصاالت.

 في حال إنشا محطات المياه والصر يتم تسعير الخدمة بالتنسي -تقدير تةاليف إنشا وإدارة

مع الو ازرة المعنية وبما يتيح استرداد التةاليف االستثمارية وتحقي

وصيانة محطات المياه
 .4المياه
والصرف

والمعالجة (في حال إنشا

هامش ربح مناسب.
 -يتم تحميل المنتفعين بتةاليف مد الخطو والشبنات وتوصيلها

هذه المحطات).
 -تقدير تةاليف مد الخطو

وصيانتهاط وتسدد كدفعة أولية وعلى أقسا .
 -نظ اًر الرتفا تةاليف مراف المياه والصر ط يقترح تعويض الجهة أو

والشبنات وتوصيلها

الشركة المسئولة عن المشرو عن جانب من التةاليف االستثمارية من

وصيانتها.

خالل عوائد بيع األراضىط مع وضع وديعة بنةية تمول جانب من
تةاليف الصيانة.

 تقدير تةاليف إنشا اآلبار .5البنية
األساسية
الز اعية

لمساحة  200فدا

 يتم إنشا جمعية تعاونية زراعية بين المنتفعين باألراضى ال راعيةطتتعامل مع الجهات التمويلية مثل الصندو االجتماعى للحصول على

المستهدفة لالستصالح.
 تقدير تةاليف تشغيلوصيانة اآلبار.

قر

حسن لتمويل إنشا اآلبار الستصالح المساحة.

 -يتم تحميل المنتفعين بأقسا سنوية لسداد أعبا القر

-كل حسب

المساحة المخصصة له ومعدالت السحب من المياه -وكذا نصيبه في

204

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

مشروعات

اآلليات المرتب بعوائد

اعتبا ات التكاليف

تةاليف التشغيل والصيانة.
 طرح منطقة االستعماالت الصناعية لالستثمار إما بالبيع أو بنظام ح .6البنية
األساسية
الصناعية

 تقدير التةاليف االستثماريةألعمال البنية األساسية
والمراف لمنطقة
االستعماالت الصناعية.

انتفا طويل األجلط وذلك على مطور صناعى.
 يتحمل المطور الصناعى تةاليف البنية األساسية والترفي والتشغيلوالصيانة.
 يحصل المطور الصناعى على عوائد مالية من المنتفعين إما بالبيعلهم أو بإيجارات سنوية تتيح له تغطين التةاليف االستثمارية والتشغيلية
والصيانةط مع تحقي هامش ربح مناسب.
 -طرح منطقة االستعماالت السننية لالستثمار بين المنتفعين على شنل

 تقدير التةاليف االستثمارية .7اإلسكان

ألعمال البنية األساسية

قطع أراضى.
 يتم تسعير قطع األراضى بما يسمح باسترداد تةاليف البنية األساسيةوالترفي ط مع تحقي هامش ربح مناسب يسهم في تمويل األنشطة

والمراف لمنطقة اإلسنا .

األخرى في التجمع المقترح.
 -تقدير التةاليف االستثمارية

 طرح منطقة االستعماالت التجارية والتعليمية والصحية والترفيهيةاالستثمارية بين المستثمرين على شنل قطع أراضىط ويتم تسعير قطع

ألعمال البنية األساسية

األراضى بما يسمح باسترداد تةاليف البنية األساسية والترفي ط مع

والمراف لمناط الخدمات
 .8الخدمات

تحقي هامش ربح مناسب يسهم في تمويل األنشطة األخرى في

المتنوعة (التجاريةط
التعليميةط الصحيةط
الترفيهيةط والخدمات

التجمع المقترح.
 يتم تمويل إقامة الخدمات االجتماعية (التعليمية والصحية الحنوميةطوالخدمات االجتماعية األخرى) من عائد األنشطة االستثمارية

االجتماعية).

للمشرو .

 5-2التوجهات المحدرة لمشروعات المرافق الممولة ذاتيا:
تحةةدد الد ارسةةة مجموعةةة مةةن التوجهةةات ذات التةةأثير البلةةغ فةةي نجةةاح مشةةروعات الم ارف ة الممولةةة ذاتي ةاً فةةي التجمةةع العم ارنةةى الجدي ةد
المستهد

إقامته في العقب – قو

– بمحافظة قناط وتتضمن التوجهات:

 النطا المكانى لمشروع التجمع العمرانى المقترح والبيئة االقتصارية المحيطة بهإذ تعةةد أحةةد أهةةم المحةةددات لنجةةاح المشةةرو ط فعلةةى الةةرغم مةةن تمتةةع موقةةع المشةةرو بشةةبنة طةةر إقليميةةة ممي ة ةط إال أ البيئةةة
االقتصةةادية لمحافظةةة قنةةا بصةةفة عامةةةط ومرك ة قةةو

بصةةفة خاصةةةط تعةةاني مسةةتويات دخةةل محةةدودةط ومعةةدالت مرتفعةةة للفقةةر

والبطالةط ومحدودية الخدمات والتسهيالت التنموية.
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ويحةةتم ذلةةك تةةوفير مجموعةةة مةةن الح ةواف االسةةتثمارية للمشةةروعات الجديةةدة المسةةتهدفة بةةالتجمع العم ارنةةى المقتةةرح علةةى مسةةتوى
السياسات والضرائب والتسعيرط باإلضافة إلى الدعم الحنومى اللوجيستى.
 المد الزمنى المستهدف للتجمع العمرانى الجديد ومرافقه الممولة ذاتيايعتب ةةر عنص ةةر الة ة من المح ةةدد الة ةرئيس ف ةةي اقتص ةةاديات المش ةةرو ط فعص ةةر ال من ةةى ية ةرتبط بعناص ةةر التة ةةاليف واألعب ةةا التمويلي ةةة
واالستثمارية والتشغيلية والعوائد المالية لةل منو من منونات المشرو ط ويؤثر تأثي اًر مباش اًر في نجاح المشرو .
ولذا يحتم مراعاة التحديد الدقيق لعنصر الزمن في المشروع في كل من:
وضع برنامج زمني يشمل كافة عناصر مشرو التجمع العمرانى المقترح بما يسهم بشنل فعةال فةي تحقية اإلدارة كفئةة
للتةاليف والنفقات وتحقي اإليرادات والعوائد.
م ارعةةاة فت ةرة االمتيةةاز وحقةةو االنتفةةا لمشةةروعات البنيةةة األساسةةية والم ارف ة الممولةةة ذاتي ةاً بمةةا يتةةيح تغطيةةة التة ةةاليف
وتحقي عوائد مالية مناسبة للجهات والشركات غير الحنومية التي ستتولى مسئوليتها.
تحديةةد البرنةةامج االسةةتثمارى بشةةنل فعةةال بمةةا يتةةيح ترتيةةب أولويةةات التنفيةةذ والعناصةةر المنونةةة للمشةةرو والتةةداخل ال منةةى
فيما بينها.
 اعتبا ات المخاطر للتجمع العمرانى الجديد ومشروعات المرافق الممولة ذاتياعلى الرغم من المنافع المرتبطة بمشةروعات البنيةة األساسةية والم ارفة الممولةة ذاتيةاً فةي مشةرو التجمةع العمة ار المقتةرحط إال أنةه
من األهمية بمنا أخذ مجموعة من االعتبارات المحددة لنجاح مثل هذه المشروعاتط والتي تمثل مخاطر محتملةط أهمها:
اإلعةدار الجيةد لكراسةات الطةرح علةةى الجهةات والشةركات المسةتهدف جةةذبها للمشةروع بمةا يضةمن تنفيةذ المشةرو فةي
المدى ال منى المحددط وباالشتراطات الفنية والمالية المحددةط وباإلش ار

على كافة مراحل التنفيذط والتشةغيلط والصةيانة

الدوريةةةط وضةةما جةةودة الخ ةةدماتط وضةةما تحق ة عوائةةد ماليةةة كافيةةة السةةترداد التة ةةاليف االسةةتثمارية وه ةوامش ربةةح
مناسبة.
االختيا الجيد للجهات والشركات التى ستتولى مسئولية مشروعات البنية األساسية والمرافق الممولةة ذاتيةا وبحيةث
تت ةوافر لةةديها مجموعةةة مةةن الضةةماناتط أهمهةةا :تةةوفر سةةاب خب ةرة فةةي مجالهةةاط اسةةتخدام تةنولوجيةةا مناسةةبة للمشةةرو ط
المالئمة المالية والقانونيةط ووثائ التأمين وضمانات األعمالط  .....إلخ.
المتابعة الدو ية عبر تقارير األدا الفني والمالى فيما يختص بنل مشرو مرف أو خدمة ممول ذاتياً تتةولى مسةئوليته
جهة أو شركة غير حنومية وفى كافة المراحل.
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ً :المخط
ثالما

والمشروعا

االستممارية والخدمطة:

 1-3مخط التنمية العمرانية للتجمع المقترح:
وفقةاً لمخطةةط التنميةةة العمرانيةةة لموقةةع التجمةةع العم ارنةةى المقتةةرح بالعقةةب الجديةةدة – مركة قةةو

بمحافظةةة قنةةاط فةةإ أهةةم االسةةتعماالت

بالمخطط تشمل:
 االستعماالت السننيةط وتشغل مساحة  130.5فدا بنسبة  %40تقريباً من إجمالي المساحة. االستعماالت الصناعيةط وتشمل منطقة صناعيةط ومنطقة حرفيةط وتشغل مساحة  26.5فدا بنسبة  %8.1تقريباً من إجمةاليالمساحة.
 االستعماالت التجاريةط وتشغل مساحة  8فدا بنسبة  %2.4تقريباً من إجمالي المساحة. االستعماالت الخدميةط وتشغل مساحة  33فدا بنسبة  %10تقريباً من إجمالي المساحةط وتضم:الخدمات التعليمية (مدراس ابتدائى وإعدادىط ومدرسة ثانوى عامط ومدرسة ثانوى صناعى).
الخدمات الصحية (مستشفى عام).
الخدمات الرياضية والثقافية (مرك شبا ط مرك ثقافى ودار ضيافة).
الخدمات العامة األخرى (مرك شرطةط وحدة إطفا ط مسجد).
 االسةةتعماالت األخةةرىط وتتمثةةل فةةي منةةاط الم ارفة والطةةر الرئيسةةية والمنةةاط الخضة ار ط وتشةةغل مسةةاحة  129.2فةةدا بنسةةبة %39.5تقريباً من إجمالي المساحة..
ويوضح الشنل رقم ( )1مخطط التنمية العمرانية المقترح للتجمع العمرانى بالعقب الجديدة.
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شكل قم ( )1مخط التنمية العمرانية المقترح للتجمع العمرانى بالعق الجديدة

وفةةى ضةةو االسةةتعماالت المقترحةةة بمخطةةط التنميةةة العمرانيةةة التجمةةع العم ارنةةى بالعقةةب الجديةةدة – مركة قةةو

بمحافظةةة قنةةاط يوضةةح

الجدول رقم ( )3إجمالي مساحات هذه االستعماالتط وكذا مساحات الط والفراغات الداخليةط والمساحات الصافية لةل استعمال.
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جدول قم ( )3مساحات االستعماالت المقترحة بمخط التنمية العمرانية التجمع العمرانى بالعق الجديدة
المسطح اإلجمالى للتجمع

المسطح اإلجمالى

األهمية النسبية

(بالمتر المربع)

للتجمع (بالفدان)

()%

المناطق السكنية

548127.83

130.51

%39.89

المنطقة الصناعية

69870.70

16.64

%5.08

المنطقة الحرفية

41471.94

9.87

%3.02

الخدمات المرفقية

39643.87

9.44

%2.88

أسوا تجا ية

33574.58

7.99

%2.44

مدا س إبتدائي

11612.74

2.76

%0.85

مدا س إعداري

33734.48

8.03

%2.45

مد سة ثانوي عام

20324.90

4.84

%1.48

مد سة ثانوي صناعي

11460.71

2.73

%0.83

مد سة ثانوي ز اعي

13311.67

3.17

%0.97

مستشفى عام

4535.32

1.08

%0.33

مركز الشباب

13757.33

3.28

%1.00

المركز الثقافي ورا الضيافة

10783.08

2.57

%0.78

مركز الشرطة

7337.81

1.75

%0.53

وحدة إطفاء

5981.88

1.42

%0.44

المسجد

5500.22

1.31

%0.40

المناطق الخضراء

68332.18

16.27

%4.97

الطر والفراغات

434881.11

103.54

%31.65

1374242.35

327.20

%100

استعمال التجمع العمرانى

إجمالي قرية العق
 2-3مشروعات التنمية المقترحة للتجمع:
 1-2-3مشروعات اإلسكان:

وفق ةاً لتقةةديرات مخطةةط التنميةةة العمرانيةةة للتجمةةع العم ارنةةى بالعقةةب الجديةةدةط فةةإ مشةةروعات اإلسةةنا المقترحةةة بةةالمخططط تةةأتى عل ةى
النحو التالى:
تقسةةم منةةاط اإلسةةنا فةةي التجمةةع المقتةةرح إلةةى  6منةةاط ط وتقةةع جميعهةةا إمةةا علةةى محةةاور الخةةدمات المرك يةةة أو علةةى
محاور الخدمات اإلقليميةط وتبلغ مساحتها  130.5فدا بنسبة  %40تقريباً من إجمالي المساحة.
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ويستهد

أ يتم تقسةيم هةذه المنةاط إلةى قطةع أ ارضةى وطرحهةا للبيةع علةى المةواطنين فةي مركة قةو

ويستهد

أ ينو سعر البيع  1.5ألف جنيه/م.2

ومحافظةة قنةا.

 2-2-3مشروعات الخدمات:
كمةةا أ تقةةديرات مخطةةط التنميةةة العمرانيةةة للتجمةةع العم ارنةةى بالعقةةب الجديةةدةط تشةةير إلةةى أ مشةةروعات الخةةدمات المقترحةةة بةةالمخططط
تشمل خدمات تعليمية وصحية وأمنية ورياضية والدينية وغيرها من الخدماتط وذلك على النحو التالى:
 تقدر إجمالي مساحة االستعماالت الخدميةط بنحو  33فدا بنسبة  %10تقريباً من إجمالي المساحة المستهدفة للتجمع.الخدمات التعليمية (مدراس ابتدائى وإعدادىط ومدرسة ثانوى عامط ومدرسة ثانوى صناعى).
الخدمات الصحية (مستشفى عام).
الخدمات الرياضية والثقافية (مرك شبا ط مرك ثقافى ودار ضيافة).
الخدمات العامة األخرى (مرك شرطةط وحدة إطفا ط مسجد).
 وتقدر التةاليف االستثمارية إلنشا هذه الخدمات بقيمة متوسطة تبلغ نحو  4آال -كما يسةتهد

جنيه/م.2

المخطةط تنميةة مسةاحات خضةرات للتجمةع العم ارنةى تبلةغ حةوالي  16.27فةدا بنسةبة  %4.9مةن إجمةالي مسةاحة

التجمعط وتقدر التةاليف االستثمارية لتنمية هذه المساحة بقيمة متوسطة تبلغ نحو  200جنيه/م.2
 3-2-3المشروعات االستثما ية
في ضو تقديرات مخطط التنمية العمرانية للتجمع العمرانى بالعقب الجديدةط فإ مشروعات االستثمارية المقترحة بالمخططط تشمل:
 منطقة الخةدمات التجاريةة واألسةوا والتةي تقةع علةى المحةاور الرئيسةية للتجمةع العم ارنةى المسةتهد ط وذلةك علةى مسةاحة 8فدا م2ط ويستهد

أ ينو سعر البيع  8.0آال

جنيه/م.2

 منطقتى االستعماالت الصناعية وهما:منطقة صناعيةط وذلك على مساحة  16.6فدا .
منطقة حرفيةط وذلك على مساحة  9.9فدا .
وتسةتهد

الد ارسةة االقتصةادية طةرح هةاتين المنطقتةين للمطةورين الصةةناعيينط وذلةك بنظةام حة االنتفةا ط لمةدة ال تقةل عةةن

 30سنة أو ت يد وفقاً للرأي القانوني للجهات المعنيةط وعلى أ ينو عائد االنتفا السنوي  50جنيه/م.2
 4-2-3مشروعات البنية األساسية:
مشروعات الطر :
وفقاً لتقديرات دراسة الطر ط فإ مشروعات الطر للتجمع العمرانى المقترحط تشمل:
 18.3 -كم طولى بنسبة  %20من إجمالي مساحة التجمع المقترحط بمتوسط عرو

للطر  15مترط بتةلفةة إنشةائية تبلةغ

 137مليو جنيه.
 -تةلفة الصيانة لمشروعات الطر تقدر بنحو مليو جنيه سنوياًط تبدأ من السنة الخامسة بعد اإلنشا .
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مشروعات الةهربا واالتصاالت:
وفق ةاً لتقةةديرات د ارسةةة الةهربةةا واالتصةةاالتط فةةإ مشةةروعات الطاقةةة الةهربائيةةة للتجمةةع العم ارنةةى المقتةةرحط تتبنةةى توجه ةاً نحةةو إعتمةةاد
المجتمع العمرانى الجديد على الطاقة الجديدة والمتجددةط وتستهد

مشروعات الطاقة المقترحة للتجمع ما يلي:

 إنشا محطة طاقة شمسية (ضوئية) بقدرة إجمالية قدرها  5ميجا واتط بتةلفة إنشائية تبلغ  17.1مليو جنيه. إنشا محطة طاقة البيوماس بقدرة إجمالية قدرها  5ميجا واتط بتةلفة إنشائية تبلغ  27.9مليو جنيه. إنشةةا محطةةة طاقةةة شمسةةية (ح ارريةةة) بقةةدرة إجماليةةة قةةدرها  20ميجةةا واتط إنتةةاج وتصةةدير الطاقةةة للشةةبنة القوميةةةط بتةلف ةةإنشائية تبلغ  62.2مليو جنيه.
 تةلفة الصيانة لمشروعات الطاقة الةهربائية المستهدفة للتجمع العمرانى تقدر بنحو  %20من إجمالي اإليرادات السنوية.جدول قم ( )4مقا نة بين بدائل الطاقة الكهربائية للتجمع العمرانى بالعق الجديدة
طاقة جديدة ومتجدرة

النوع

طاقة تقليدية

البدائل

غاز طبيعي

التوطين

أقرب محطة مرتنبطة بالشبكة الموحدة

عمر المحطة

 10سنوات

البيوماس

طاقة شمسية

طاقة شمسية

(ضوئية)

(ح ار ية)

المدفن
الصحي –
محطات
الصرف

المنازل –

خا ج الجيز

أعمدة االنا ة

العمراني للقرية

الصحي

كفاءة التشغيل
الشبكة المغذية
المخاطر البيئية
القد ة
ميجا وات

 20سنة

عدم قد ة المحطة على العمل إذا كان

استق ار في عمل المحطة

التوليد أقل من  %40من الطاقة الكلية
شبكات الجهد الفائق  +شبكات الجهد

جهد التوليد هو الجهد المتوس

العالي +شبكة الجهد المتوس

ال تسب أي مخاطر بيئية

تسب العديد من المخاطر البيئية
5

5

5

20

تكلفة إنشاء
المحطة

نصيف القرية من تكلفة محطة التوليد

(بالمليون جنية

المركزية 17,885-

27,8495

17,1185

مصري)
شبكة الجهد

 2مليون

التوجد
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النوع

طاقة جديدة ومتجدرة

طاقة تقليدية

العالي
(بالمليون جنية
مصري)
شبكة الجهد
الفائق
(بالمليون جنية

 4مليون

التوجد

مصري)
شبكة الجهد

لوحة توزيع = 7

المتوس

محوالت توزيع = 5

(بالمليون جنية
مصري)
التكلفة
االجمالية
سعر البيع
(قرش. /و.س)

التوجد

شكبة توزيع = 5
27,8495

االجمالي = 34.885

17,1185

62,18392

42
(بدون تكلفة شبكة التغذية)

65.4

40.2

29.21

65
يمكن بيع

يمكن تصدير

السمار

الطاقة المنتجة

العضوي مما

إلي الشبكة مما

يقلل سعر

يقلل سعر

التكلفة

التكلفة

مخططة للتغذية
الليلية وبيع

الفوائد

-

نظام التمويل

PPP

BOO +FiT

ألية التطبيق

علي مستوي الحكومة المركزية

علي مستوي التجمعات والمحليات

المسا

مركزي

ال مركزي

فرص العمل

اليوجد

عدر فرص
العمل
عدر فرص عمل

الطاقة الزائدة إلي
القري المجاو ة

/ 1.1مجيا

/ 0.57مجيا

/ 0.1مجيا وات

وات س/س

وات س/س

س/س

التوجد

28

15

12

اليوجد

6

6

24
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النوع

طاقة جديدة ومتجدرة

طاقة تقليدية

كفاءة الطاقة
أهداف التنمية

اليتوافق

يتوافق

اليتوافق

يتوافق

ستوافق مع السينا يو االسوأ

يتوافق مع سينا يو الالمركزية

المستدامة
ؤية مصر
2030
استراتيجية
الطاقة 2035

السينا يو
استراتيجية
الطاقة 2035

كما أ دراسة الةهربا واالتصاالت تستهد

مشروعات لقطا االتصاالت للتجمع العمرانى المقترحط على النحو التالى:

 إنشا منتب بريدط وعدد  2نادى تةنولوجيا معلوماتط بتةلفة استثمارية تبلغ  3.1مليو جنيه. تةلفة الصيانة لمشروعات الطاقة الةهربائية المستهدفة للتجمع العمرانى تقدر بنحو  %5من إجمالي التةلفة االستثمارية.مشروعات المياه والصر الصحى:
وفقا لتقديرات ر اسة مياه الشرب فإن مشروعات مياه الشرب للتجمع العمرانى المقترح تشمل:
 مشةةرو إمةةداد التجمةةع العم ارنةةى المقتةةرح بخةةدمات ميةةاه الشةةر بتةلفةةة إنشةةائية تبلةةغ  77.8مليةةو جنيةةهط ويشةةمل المشةةروالمنونات التالية ]جدول رقم (:[)5
إنشا محطة مياه مرشحة جديدة بطاقة ( 5.5ألف م/3يوم).
إنشا عدد ( )1خ ا مياه عالي سعة ( 550م.)3
إنشا شبنات لمياه الشر لخدمة االمتدادات المستقبلية بأقطار تتراوح مةن ( 400 –150مةم) بإجمةالي أطةوال ()18
كم.
 -تةلفة التشغيل والصيانة لخدمات مياه الشر تقدر بنحو  3.85مليو جنيه سنوياً.
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جدول قم ( )5مشروعات مياه الشرب المقترحة للتجمع العمراني بالعق الجديدة
اإلستثما ات
المشروع

المساحة
(فدان)

(مليون جنيه)
تكلفة
اإلنشاء

إنشاء محطة مرشحة جديدة بطاقة (5.5
ألف م/3يوم)
إنشاء عدر ( )1خزان عالي سعة (550
م)3

سنة

التشغيل
والصيانة

رخول
المشروع

سنويا

2

3.6

1.5

1.5

2.2

0.15

المشروعات
مصار التمويل

األولوية

للخدمة
القطا

سنة

الحنومي

الهد

(الشركة

سنة
الهد

ذات

القابضة لمياه

√

√

الشر
والصر

إنشاء شبكات لمياه الشرب لخدمة
االمتدارات المستقبلية بأقطا تتراوح من
( 400 – 150مم) بإجمالي أطوال

-

72

2.2

سنة
الهد

الصحي) +
الهيئة القومية

( )18كم

√

لمياه الشر
والصر
الصحي

اإلجمالي

77.8

3.85

وفقا لتقديرات ر اسة مياه الشرب فإن مشروعات مياه الشرب للتجمع العمرانى المقترح تشمل:
 مشرو إلمداد التجمع العمرانى المقترح بخدمات الصر الصحى بتةلفة إنشائية تبلغ  285مليو جنيةهط ويشةمل المشةروالمنونات التالية ]جدول رقم (:[)6
إنشا محطة معالجة صر صحي بطاقة ( 5.4ألف م/3يوم).
إستةمال شبنات الصر الصحي للمناط العمرانية الجديدة تقدر بحوالي ( 16كم).
مشرو إنشا محطة رفع صر صحي بطاقة ( 11.4ألف م/3يوم).
 -تةلفة التشغيل والصيانة لخدمات الصر الصحى تقدر بنحو  10.6مليو جنيه سنوياً.
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جدول قم ( )6مشروعات الصرف الصحي المقترحة للتجمع العمراني بالعق الجديدة
اإلستثما ات
المشروع

المساحة
(فدان)

(مليون جنيه)
تكلفة
اإلنشاء

إنشاء محطة معالجة بطاقة

7

( 5.4ألف م/3يوم)

سنة

81

التشغيل
والصيانة

رخول
المشروع

سنويا
2.5

إستكمال شبكات الصرف الصحي
-

للمناطق العمرانية الجديدة تقد بحوالي
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2.9

( 16كم)

المشروعات
مصار التمويل

األولوية

للخدمة
سنة
الهد
سنة
الهد

ذات

القطا
الحنومي

√

(الشركة
القابضة لمياه

√

الشر
والصر
الصحي) +

إنشاء محطة فع بطاقة ( 11.4ألف
م/3يوم)

0.5

57

5.2

258

10.6

سنة
الهد

الهيئة القومية
لمياه الشر

√

والصر
الصحي
اإلجمالي
مشروعات البيئة:
وفقا لتقديرات ر اسة البيئة فإن مشروعات المخلفات الصلبة للتجمع العمرانى المقترح تشمل:
 مشرو إلمداد التجمع العمرانى المقترح بالخدمات البيئية بتةلفة إنشائية تبلغ  8.5مليو جنيةهط ويشةمل المشةرو المنونةاتالتالية ]جدول رقم (:[)7
إنشا مدفن صحي.
ش ار عدد  10سيارات سعة ( 6م.)3
ش ار عدد  180حاوية تجميع قمامة.
 -تةلفة التشغيل والصيانة لخدمات البيئة تقدر بنحو  0.5مليو جنيه سنوياً.
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جدول قم ( )7مشروعات المخلفات الصلبة المقترحة للتجمع العمراني بالعق الجديدة
اإلستثما ات
المساحة

المشروع

(فدان)

(مليون جنيه)
تكلفة
اإلنشاء

التشغيل
والصيانة
سنويا

إنشاء مدفن صحي

0.9

0.45

-

شراء عدر  10سا ات سعة ( 6م)3

-

7.5

-

شراء عدر  180حاوية تجميع قمامة

-

0.54

-

8.5

0.5

اإلجمالي

ً :التمويل الذات
رابعا

سنة

المشروعات

رخول
المشروع

مصار التمويل

األولوية

للخدمة
سنة

√

الهدف

و از ة البيئة

سنة
الهدف
سنة

ذات

والمجالس
المحلية بالمركز

الهدف

واالستدامة المالطة:

 1-4آليات التمويل الذاتي المقترحة:
في ضو المشروعات المستهدفة بمخطط التنمية العمرانية للتجمع العمرانى بالعقب الجديدة بمرك قو

بمحافظة قنةاط تقتةرح الد ارسةة

آليات التمويل الذاتي للتجمع على النحو التالى:
آليات التمويل الذاتي للتجمع العمرانى المستهدف

المشروعات

يةةتم تمويةةل أنشةةطة البنةةا والتشةةييد للمنطقةةة المخصصةةة ل سةةنا مةةن خةةالل المةواطنين المنتفعةةينط الةةذين
اإلسكان

سو

يحصلو على تخصيصةات بقطةع أ ارضةى مرفقةةط ويقومةو بالبنةا عليهةا وفقةاً لالشةتراطات التةي

تحددها الجهات المختصة.
يةةتم تمويةةل كافةةة مشةةروعات الخةةدمات المقترحةةة بةةالمخطط (خةةدمات تعليميةةة وصةةحية وأمنيةةة ورياضةةية
الخدمات

والدينيةةة وغيرهةةا مةةن الخةةدمات) مةةن خةةالل العوائةةد الماليةةة التةةي سةةو
العمرانى المستهد

تتحصةةل مةةن بيةةع أ ارضةةى التجمةةع

إنشا ه.

يتم تمويل المشروعات االستثمارية المقترحة بالمخططط على النحو التالى:
االستثما ية

 -المنطق ةةة التجاري ةةة واألسة ةوا  :ي ةةتم تمويله ةةا م ةةن خ ةةالل المس ةةتثمرين ال ةةذين س ةةو

تط ةةرح المس ةةاحة

المخصصةةة لهةةذه المنطقةةة علةةيهم لالسةةتثمار مةةن خةةالل عمليةةة البيةةعط وفق ةاً للقواعةةد والةةنظم التةةي
تحددها الجهات المختصة.
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آليات التمويل الذاتي للتجمع العمرانى المستهدف

المشروعات

 -المنطقةةة الصةةناعية والحرفيةةة :يةةتم تمويلهةةا مةةن خةةالل المطةةورين الصةةناعيين الةةذين سةةو

تطةةرح

المساحة المخصصة لهذه المنطقة عليهم لالستثمار بنظام ح االنتفا ط وبعائد انتفا سنوي لمدة
 30سنة أو أكثرط وفقاً للقواعد والنظم التي تحددها الجهات المختصة.
يةةتم تمويةةل خةةدمات الطةةر المقترحةةة بةةالمخطط مةةن خةةالل العوائةةد الماليةةة التةةي سةةو

الطر

أراضى التجمع العمرانى المستهد

إنشا ه.

يتم تمويل إنشا مشروعات الةهربا المقترحة بالمخطط من خالل طرحهةا علةى المسةتثمرين لالسةتغالل

الكهرباء

بنظام  BOTط ووفقاً لالشتراطات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

االتصاالت
الميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه
والصةةةةةةةةةةةرف
الصةةةةةةةةةةةةةحى
والبيئة

تتحصةةل مةةن بيةةع

يتم تمويل خدمات االتصاالت المقترحة بالمخطط من خالل العوائد المالية التي سو
أراضى التجمع العمرانى المستهد

تتحصل من بيةع

إنشا ه.

يتم تمويل كافة مشروعات خدمات مياه والشر والصر الصحى والخدمات البيئية المقترحة بةالمخطط
العمرانى لمنطقة العقب الجديدة مةن خةالل العوائةد الماليةة التةي سةو
العمرانى المستهد

تتحصةل مةن بيةع أ ارضةى التجمةع

إنشا ه.

 2-4التكاليف المتوقعة (الرأسمالية والسنوية):
وفق ةاً آلليةةات التمويةةل المقترحةةة علةةى نحةةو مةةا سةةب ط وفةةى ضةةو الد ارسةةات القطاعيةةة المعنيةةة بمخطةةط التنميةةة العمرانيةةة للتجم ةع
العمرانى بالعقب الجديدة بمرك قو

بمحافظة قناط تقةدر الد ارسةة التةةاليف االسةتثمارية إلنشةا التجمةعط وكةذا تةةاليف التشةغيل

والصيانة السنويةط على النحو الموضح بالجدول رقم ()8ط حيث يتبين ما يلي:
 -يتحمةةل المسةةتثمرو المتوقةةع جةةذبهم إلنشةةا التجمةةع العم ارنةةى المسةةتهد

بالعقةةب الجديةةدة التةةةاليف االسةةتثمارية وتةةةاليف

التشغيل والصيانة ألعمال كل من:
إنشا وحدات اإلسنا بقطع األراضى التي سو
إنشا المنطقة التجارية التي سو

تطرح على المستثمرين المعنيين بهذه المنطقة.

إنشا المنطقة الصناعية والحرفية التي سو
إنشا خدمات الةهربا التي سو
 -تبلةةغ التةةةاليف االسةةتثمارية التةةي سةةو

تطرح على المنتفعين.

تطرح على المطورين الصناعيين.

يتحملها المستثمرين بنظام .BOT
تتحملهةةا اقتصةةاديات التجمةةع العم ارنةةى الجديةةد ح ةوالي  1074.4مليةو جنيةةهط ويةةتم

تمويل تةاليف التشغيل والصيانة من خالل اإليرادات السنوية للمشروعات المستهدفة.

جدول قم ( )8التكاليف المتوقعة إلنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات التجمع العمرانى المستهدف بالعق الجديدة
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المشروعات

تكاليف اإلنشاء

تكاليف التشغيل والصيانة

(مليون جنيه)

(مليون جنيه)

يتحملها المنتفهين بقطع األراضى

اإلسكان
الخدمات

553.3

غ.م

المناطق الخضراء

10

0.5

المنطقة التجا ية

يتحملها المستثمرين المعنيين بهذه المنطقة

المنطقة الصناعية والحرفية

يتحملها المطورين الصناعيين
137

الطر

1

يتحملها المستثمرين لالستغالل بنظام BOT

الكهرباء
االتصاالت

3.1

0.15

المياه والصرف الصحى والبيئة

371

من إيرادات التشغيل

 3-4اإليرارات المتوقعة (البيعية والسنوية):
في ضو ما سب اإلشارة إليه بشأ المشروعات المقترحة في مخطط التنمية العمرانية للتجمع العمرانى بالعقب الجديةدة بمركة قةو
بمحافظة قناط تقدر الدراسة اإليرادات البيعية المتوقعة من إنشةا التجمةعط وكةذا اإليةرادات السةنويةط علةى النحةو الموضةح بالجةدول رقةم
()9ط حيث يتبين ما يلي:
 تتركز اإليرارات البيعية في كل من:مشروعات اإلسكان حيث يتم تقسيم المناط المخصصة ل سنا إلى قطع أراضى وطرحها للبيع للمواطنينط بسعر
مبدئى  1.5ألف جنيةه/م2ط وتبلةغ مسةاحة هةذه المنةاط وفقةاً لمخطةط التنميةة العمرانيةة المقتةرح حةوالي  130.5فةدا ط
وتقدر اإليرادات البيعية لها بنحو  822.2مليو جنيه.
منطقةةة الخةةدمات التجا يةةة واألس ةوا
مساحة  8فدا م2ط ويسةتهد

والتةةي تقةةع علةةى المحةةاور الرئيسةةية للتجمةةع العم ارنةةى المسةةتهد ط وذلةةك علةةى

أ ينةو سةعر البيةع  8.0آال

جنيةه/م2ط وتقةدر اإليةرادات البيعيةة لهةا بنحةو 268.6

مليو جنيه.
 تتركز اإليرارات السنوية في كل من:عوائد الماليةة الناتجةة عةن تخصةيص المنطقةة الصةناعية بنظةام حة االنتفةا ط وذلةك علةى مسةاحة  16.6فةدا ط بعائةد
انتفا سنوي  50جنيه/م2ط وعلى ذلك تقدر اإليرادات السنوية لها بنحو  3.5مليو جنيه.
عوائد المالية الناتجة عن تخصيص المنطقة الحرفية بنظام ح االنتفا ط وذلك على مساحة  9.9فةدا ط بعائةد انتفةا
سنوي  50جنيه/م2ط وعلى ذلك تقدر اإليرادات السنوية لها بنحو  2.1مليو جنيه.
اإلي ةرادات السةةنوية األخةةرى مةةن خةةدمات م ارف ة الةهربةةا واالتصةةاالت وميةةاه الشةةر والصةةر الصةةحىط وتمةةول هةةذه
اإليرادات تةاليف الصيانة السنوية التي تحتاجها هذه المراف للحفاظ عليها وعلى جودة الخدمة.
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يحصلها التجمع العمرانى الجديد حوالي  1090.8مليو جنيه من

 -وعلى ذلكط تبلغ اإليرادات البيعية اإلجمالية التي سو

خالل بيع المشروعات المستهدفةط باإلضافة إلى عوائد سنوية تقدر بنحو  5.6مليو جنيه.
جدول قم ( )9اإليرارات البيعية والسنوية المتوقعة من مشروعات التجمع العمرانى المستهدف بالعق الجديدة
المشروعات

اإليرارات البيعية

اإليرارات السنوية

(مليون جنيه)

(مليون جنيه)

822.2

مشروعات اإلسكان

268.6

منطقة الخدمات التجا ية واألسوا

5.6

المنطقة الصناعية والحرفية
اإلجمالى
 4-4البرنامج االستثما

5.6

1090.8

واالستدامة المالية:

البرنامج الزمنى لتكاليف المشروعات:


حدد مخطط التنمية للتجمع العمرانى بالعقب الجديدة بمرك قو

بمحافظة قنا البرنامج االستثماري للمشروعات المستهد

أ يتم تمويلها من خالل التمويل الذاتي للمشرو ط وتوزيعاتها خالل الفتةرة التةى يتوقةع أ يةتم التنفيةذ خاللهةا والتةي يتوقةع أ
يستغر  4سنواتط وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم ()10ط حيث يتبين ما يلي:
أ يةتم تنفيةذها خةالل العةامين األولةين إلقامةة التجمةعط وتيلةغ اسةتثمارتها حةوالي

 -مشروعات البنية األساسةية :يسةتهد

 511.1مليو جنيهط باإلضافة إلى مشروعات قطا الةهربا يتحملها المستثمرين لالستغالل بنظام .BOT
 مشةروعات الخةدمات المجتمعيةة (خةدمات تعليميةة وصةحية وأمنيةة ورياضةية والدينيةة وغيرهةا مةن الخةدمات) :يسةتهدأ يتم تنفيذها بدأ من العام الثانى وخالل ثالثة أعوام إلقامة التجمعط وتيلغ استثمارتها حوالي  553.3مليو جنيه.
جدول قم ( )10البرنامج الزمنى لتكاليف مشروعات تنمية التجمع العمرانى المستهدف بالعق الجديدة
(مليون جنيه)
المشروعات/سنوات

1

الخدمات المجتمعية
الطر

67

والبيئة
إجمالي التكاليف االستثما ية

153.3

200

200

70
3.1

االتصاالت
المياه والصرف الصحى

2

3

4

150

221

217

447.4

200

البرنامج الزمنى لعوائد المشروعات:
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200

5

6

7

8

9

10
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كمةةا حةةدد مخطةةط التنميةةة للتجمةةع العم ارنةةى بالعقةةب الجديةةدة بمرك ة قةةو
المستهد

بمحافظةةة قنةةا إي ةرادات المشةةروعات االسةةتثمارية

أ يتم بيعهاط وتلةك المشةروعات المتوقةع أ تةدر عوائةد ماليةة سةنويةط وتوزيعاتهةا خةالل الفتةرة التةى يتوقةع أ يةتم

االستثمار خاللها وتم تقدير قيمها المالية خالل فترة  10سنواتط وذلةك علةى النحةو الموضةح فةي الجةدول رقةم ()11ط حيةث
يتبين ما يلي:
 مشروعات ذات عائد بيعية :يستهدمشةةروعات اإلسةةكان يسةةتهد

أ يتم بيع أراضى المشروعات التالية:
أ يةةتم تقسةةيم المنةةاط المخصصةةة ل سةةنا إلةةى قطةةع أ ارضةةى وطرحهةةا للبيةةع

للمةواطنينط بنظةةام التقسةةيط علةةى  5سةةنوات بسةةعر مبةةدئى  1.5ألةةف جنيةةه/م2ط وتقةةدر اإليةرادات البيعيةةة لهةةا بنحةةو
 822.2مليو جنيه.
منطقة الخدمات التجا ية واألسوا
 8.0آال

يستهد

أ يتم بيع أراضى منطقة الخدمات التجارية واألسوا ط بسعر بيةع

جنيه/م2ط وتقدر اإليرادات البيعية لها بنحو  268.6مليو جنيه.

 مشروعات ذات عوائد سنوية :نتيجة تخصيص المنطقتين الصناعية والحرفية بنظام ح االنتفا ط بعائد انتفةا سةنوي 50جنيه/م2ط وتقدر اإليرادات السنوية لهما بنحو  5.6مليو جنيه سنوياً.
جدول قم ( )11البرنامج الزمنى إليرارات مشروعات تنمية التجمع العمرانى المستهدف بالعق الجديدة
(مليون جنيه)
المشروعات/سنوات

اإليرارات البيعية
منطقة اإلسكان

1

2

3

4

5

246.7

143.9

143.9

143.9

143.9

134.3

67.15

67.15

5.6

5.6

5.6

منطقة الخدمات
التجا ية واألسوا

اإليرارات السنوية
المنطقة الصناعية
إجمالي اإليرارات
االستثما ية

5.6

283.8 252.3

6

5.6

5.6

7

5.6

8

5.6

9

10

5.6

5.6

5.6 5.6 5.6 5.6 149.5 216.6 216.6

5.6

االستدامة المالية لمشروع تجمع العق الجديدة:


فى ضو مخطط التنمية للتجمع العمرانى بالعقب الجديةدة بمركة قةو
وإليرادات المشروعات المسةتهدفهط يسةتهد

بمحافظةة قنةا والبةرامج ال منيةة للتةةاليف االسةتثمارية

المخطةط تحقية االسةتدامة الماليةة والتةواز المةالى لمشةرو إقامةة التجمةع خةالل

فترة تقديرية تتبناها الدراسة بنحو  10سنواتط وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم ()12ط حيث يتبين ما يلي:
 يحق مشرو إقامة التجمع العمرانى في العقةب الجديةدة إجمةالي إيةرادات تفةو إجمةالي التةةاليف االسةتثمارية للمشةروفي مجملهط إال أ التدف المالى لهذه اإليرادات يحق عج اً خالل السنة الثانية من إقامة مشرو التجمع.
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 -يسةتهد

المشةةرو الحصةةول علةى قةةر

مةةن بنةك االسةةتثمار القةةومى بقيمةة  128.3مليةةو جنيةةهط مةدة هةةذا القةةر

سنوات بفترة سماح سنةط يتم سداد فوائده السنوية خالل  3سنواتط ويسدد القر
-

3

في نهاية الفترة.

وفقاً لبيانات الجدول التالى يحق مشرو إقامة التجمع بالعقب الجديدة التواز المالى.
جدول قم ( )12التوازن المالى لمشروع إقامة التجمع العمرانى المستهدف بالعق الجديدة
(مليون جنيه)

المشروعات/سنوات
إجمالي اإليرارات
االستثما ية

1

2

252.3

283.8

قرض من بنك

االستثما ية
الفائض/العجز المالى

3

216.6 216.6

149.5

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

128.3

االستثما القومى
إجمالي التكاليف

4

5

6

7

8

9

10

217

447.4

200

200

35.3

-35.3

16.6

16.6

5.6 149.5

5.6

5.6

5.6

5.6

الع ء المالى لقرض
بنك االستثما القومى
12.8

الفائدة

12.8

128.3

سدار القرض
التوازن المالى
للمشروع

12.8

35.3

3.8

-35.3

3.8

8.4

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

ً :فرص العمل واالستطعاب االقتصادى:
خامسا


خلص ةةت الد ارس ةةة اإلقتص ةةادية إل ةةى تق ةةديرات ف ةةر
العم ارنةةى بالعقةةب الجديةةدة بمرك ة قةةو

العم ةةل للمش ةةروعات المقترح ةةة وفقة ةاً لمش ةةروعات مخط ةةط التنمي ةةة للتجم ةةع

بمحافظةةة قنةةا والتةةى تتضةةمن األنشةةطة االسةةتثمارية والخدميةةة كمةةا قةةدرت الد ارسةةة

التوقعات السنانية للتجمع العمرانى الجديد من المنظور االقتصادى وذلك على النحو التالى:
فر

العمل المتوقعة :فى ضو فةر

العمةل الناتجةة عةن المشةروعات االقتصةادية والخدميةة المقترحةة للتجمةع العم ارنةى بالعقةب

الجديةةدةط حيةةث يتضةةح أ إجمةةالى فةةر
الجديدط إضافة إلى  3آال

العمةةل المباش ةرة لهةةذه األنشةةطة تبلةةغ نحةةو  3آال

فرصةةة عمةةل للتجمةةع العم ارنةةى

فرصة عمل غير المباشرةط ]جدول رقم (.[)13

جدول قم ( )13تقديرات فرص العمل المتوقعة للمشروعات االقتصارية والخدمية بالتجمع العمرانى بالعق الجديدة
األنشطة االقتصارية
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األهمية النسبية

(فرصة عمل)

()%
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فرص العمل المتوقعة

األهمية النسبية

(فرصة عمل)

()%

األنشطة الصناعية والحرفية

1160

19.3%

األنشطة التجا ية واألسوا

800

13.3%

الخدمات المجتمعية

870

%14.5

أنشطة خدمات المرافق

170

%2.8

800إجمالي األنشطة الرئيسية

3000

%50.0

فرص العمل غير المباشرة

3000

%50.0

إجمالى فرص العمل بالتجمع

6000

%100

األنشطة االقتصارية

االسةةتيعا

االقتصةةادى :وفق ةاً لمةةا سةةب ط فةةإ االسةةتيعا

استرشاداً بمعدل اإلعالة االقتصادى لمرك قو

االقتصةةادى المتوقةةع للتجمةةع العم ارنةةى بالعقةةب الجديةةدةط يمنةةن تق ةةديره
(إجمالى السنا /إجمالى المشتغلين) والذي يقدر بنحو  4.7فرد/مشتغل

وعلى ذلكط فإ :
عدد السنا من المنظور االقتصادي الناتج عن فر
=  6آال

العمل المتوقعة =

عامل  28.2 = 4.7 Xألف نسمة.

وتجةةدر اإلش ةةارة إل ةةى أ نت ةةائج الد ارس ةةة التق ةةديرات الس ةةنانية للتجمةةع العم ارن ةةى بالعق ةةب الجدي ةةدة خلص ةةت إل ةةى أ االس ةةتيعا
السنانى المستهد

للتجمع يقدر بنحو  25ألف نسمةط وهو ما يعنى أ األنشطة االقتصادية سو

حجم السنا المسةتهد

توفر فر

عمل تفو

اسةتيعابهم فةى التجمةع المقتةرحط وتبلةغ هةذه النسةبة حةوالي  %13وتمثةل نسةبة العمالةة الوافةدة للعمةل

في التجمع من خارجه وال تقطن في التجمع.
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أعمال البنية األساسية لقرية العقب الجديدة:
أولا :أعمال شبكة الطرق والنقل لقرية العقب الجديدة:
 .1الوضع الراهن:


ترتبط القرية بطريق اقليمي ئيييي

ير قرييق القي ر – اسيرا الي ي ثم يل الايغ ال راي اال يم ل ال راي للقريية ب ير

10م ا ر قريق مرصرف با لة جيغ .


تتصل ك لك بمجمرعة من الطرق اترتبط ب لتجم ت ال مرانية المايطة من خيل قيرق اقليميية و نريية ي قرييق خي ام
–ال قب ،اقريق خ ام –ال ي ث ي ب ضاي ة اليص اصيلة و نريية تيريط الطرييق اضقليمي الريييي ب لقريية ا ير ي ئ اض ير
غرب القرية.



ثمر ب لرحغ المالية ك لك خط سكة حغيغ الق ر – اسرا ايرجغ ماطة لليكة الاغيغ بقري خ ام االمفرجية اال ي ث .



المغاخل الريييية لقري الرحغ المالية ح لة ئصفه بين المترسط االردئ اتات ج للترس ة االتطرير.

 .2االحتياج المستقبلي:


ئصف الطرق اضقليمية ال نرية االريييية ب لقرية ،مع عمل الصي نة الل مة للكب ئي اتايين مغاخل القرى.

 .3التحليل الرباعي (قطاع الطرق والمرور):
أ-




مراك القري:
ائتب ط القرية بطرق اقليمية ئيييية او نرية تراطه ب لتجم ت المايطة مم ثيهل حركة النقل اضقليمية
يرجغ قرق داخلية مرصر ة
يرجغ ماطة لليكة الاغيغ لنقل الرك ب االبض يع مم ثمكن اضسقف د منه اتخفيف الض ط علص بكة الطرق.

ب -نق ط الض ف:


سرء ح لة الطرق الا لية حيث أنه ايقة امت رجة



سرء ح لة المغاخل



عغم اجرد إن ئ أا ض ت ت علص المغاخل

ت -مك من الفرص:




رص لتايين بكة الطرق اتطرير
رص لتايين مغاخل القرية
رص لت يل ال م لة

م راع ت ئصف اتمهيغ الطرق

ث -المخ قر:


خطر يهغد األ ل بيبب سرء ح لة الطرق اعغم اجرد إن ئ ليل علص الطرق.

 .4أعمال تطوير الطرق القائمة:
اتتلخص أعم


التطرير

:

تقييي ح لية الرصيف القي ي اعليك عين قرييق يي ئات ميغانيية لتقييي ح لية الرصيف القي ي عين قرييق أخي عيني ت – Cores
 Slabsاعلك لتقييي ح لية الخلطية اضسيفلتية كمي ييت إعيغاد تقي ئير ا  PCIاعليك لتاغييغ مي يلي م إتخي عق مين قيرائ سيراء كي
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عمييل صييي نة دائييية أا صييي نة جييييمة أا إع ي د إن ي ء للرصييف الق ي ي ايييت علييك بتاغيييغ ييغ ال يييرب المرجييرد ب لرصييف
اك ته .
اتاغيغ م يل م من صي نة أا إع د إن ء.



تقيي ح لة اضئصفة االبردائات اأم كن عبرئ الم



تقيي ح لة التق ق ت اتاغيغ ميتري الخغمة ادئجة اضم

به لتاغييغ مي يلي م مين ئ يع كفي ء التق ق ي ت أا إعي د تصيميمه

بم ثاقق الك ة االييرلة المرائية المطلراة.
 .5أعمال اإلنشاء الجديدة:
يهغف

ا الم را إلص الترسع اض ق للك ت اليك نية المتراجغ ب لقري االمراك مال الغئاسة مين المقتيرإ إن ي ء قيرق قرليية

اعرايية بقريية ال قيب الجغييغ بييتقرا تقغيريية تصيل إليص 5كي قيرل اعليك ضسيتي ب الاركيية المرائيية ب لقريية اتييهيل الرصيير
للنق ط الايرية به .
 .6التكاليف التقديرية لالعمال عاليه:


أعمي ي

التطريراي ي لكيلر مت يير الط ييرل التكلف يية التقغيري يية للفا ييص االتجي ي ئب الم ملي يية اال يي ي ئات الميغث ني يية اع ييغاد مي ي يلي ي م م يين

تق ئير 30000.....................................ألف جنيه/ك
 ( oقط ولور ألف جنيه مصري/ك قرل )


أعمي

الصييي نة يييت تاغيييغ تكلفتهي ب ييغ إعييغاد تق ي ئير ح لية الرصييف ايييت تاميييل البنييغ علييص أعم ي

الا جة إلص إع د إن ء قط


أعم

اضن ي ء الجغيييغ ي ح ليية

الرصف

اضن ء الجغيغ بي لكيلرمتر الطيرل التكلفية التقغيريية ضعمي

الطيرق مين أتراية اقبقي ت أسي ص اقبقي ت لصيق ات يريب

اأسفلت  10,000,000 ...........................جنيه/ك
 ( oقط ع ر ملير جنيه مصري/ك قرل ).

ثانيا ا :أعمال التغذية بمياه الشرب:
 .1الوضع الراهن لمنظومة المياه لقرية العقب الجديدة:

يييت خغميية قرييية ال قييب الجغيييغ ميين خييل ماطيية نق ي ل بط قيية تصييميمية تصييل إلييص  1800م/3يييرم ،اقييغ ت ي تنفي ي

ييبك ت المي ي ق

ب لقرية اترصيله لجميع الرحغات االمب ن الق يمة ب لقرية.

 .2تقدير اإلحتياجات المستقبلية من مياه الشرب على مستوي التجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:
 أوأل :اإلحتياج من المياه بالمناطق السكنية:

حي ب إحتي ج ت المي ق لليك

ب لمن قق اليكنية ا ق م غ إستهلك مترسط من مي ق ال رب ثي اي  / 150رد/يرم.

 ثانيا :اإلحتياج من المياه بالمناطق الصناعية:

حي ب اإلحتي ج ت من مي ق ال رب للمن قق الصن عية ا ق م غ إستهلك ثي اي  100م/3اليرم /كت ئ.
ات تقغير مي حة المنطقة الصن عية ( 23.82غا ) * أي حرال  10كت ئ.

* تم الحصول على مساحة المنطقة الصناعية من خال ل عرض الظهير الصحراوي  -2018/6البديل الثالث

جدول رقم ( )1التعداد السكاني المستقبلي واإلحتياجات المائية والتخزين العالي المطلوب للتجمع العم ارني بالعقب الجديدة
الينة
ت غاد اليك

سنة الهغف

(ألف نيمة)*

30
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الينة

سنة الهغف

مترسط اإلحتي ج ت الم يية (ألف م /يرم)

4.5

اإلحتي ج من الط قة التصميمية لماط ت مي ق ال رب (سكن )(ألف م /يرم)

6.3

اإلحتي ج من الط قة التصميمية لماط ت مي ق ال رب (صن ع )(ألف م/3يرم)

1

3

3

كمية مي ق ال رب المنتجة من الماطة النق ل (مر ح الظهير الصارااي)

1.8

(ألف م/3يرم)

قيمة ال ج ( )-أا الف يض(( )+ألف م/3يرم) :عج

5.5-

حج التخ ين ال ل المطلرب ( م)3

534

حج التخ ين ال ل المت إ ( م)3

0

قيمة ال ج ( )-أا الف يض(( )+م :)3عج

534-
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* تم حصول على مساحة التجمع العمراني بقرية العقب الجديدة من خالل عرض الظهير الصحراوي  -2018/6البديل الثالث

ني ي ك ا ييرائ ل يي ي د الط ق يية اإلنت جي يية م يين ميي ي ق ال ييرب المخصص يية للقري يية لتص ييل إل ييص

ااني ي لء عل ييص الج ييغا ب لي يية يتض ييح أ
 7300م/3يرم بيغضل مين  1800م/3ييرم أي بمقيغائ  5500م/3ييرم .كمي يلي م إن ي ء خي ا عي ل خي ص بي لتجمع ال م ارني ب لقريية
(ال قب الجغيغ ) بي ة تخ ينية  550م.3
كم يل م األخ

اضعتب ئ ارائ إستكم

بك ت مي ق ال يرب لخغمية الترسي ت المييتقبلية بي لتجمع ال م ارني االتي تي تقيغير

قبق ل لمي حة التجمع ال مران ( 327.2غا ) * بإجم ل أقرا حرال  18ك بتقط ئ تترااإ من ( 400-150م ).
 .3المشروعات المستقبلية المقترحة على مستوي التجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:
جدول رقم ( )2المشروعات المستقبلية المقترحة بقطاع مياه الشرب للتجمع العمراني بالعقب الجديدة
اإلست م ئات
(ملير .ج)

المي حة

الم را

م را إن ء ماطة مر اة جغيغ بط قة ( 5.5ألف
م/3يرم)

م را إن ء عغد ( )1خ ا ع ل س ة ( 550م)3
م را إن ء بك ت لمي ق ال رب لخغمة اضمتغادات

الميتقبلية بتقط ئ تترااإ من ( 400 – 150م ) بإجم ل
أقرا ( )18ك

الت يل

( غا )

تكلفة

2

44

1.5

1.5

2.2

0.15

اإلن ء

-

اإلجم ل

سنة دخر

االصي نة

الم را

للخغمة

مص دئ التمريل

الم راع ت

عات األالرية

سنري ل

72

2.2

118.2

3.85

سنة

القطاع الحكومي

الهدف

(الشركة القابضة

سنة

لمياه الشرب

الهدف
سنة
الهدف

والصرف الصحي )
 +الهيئة القومية
لمياه الشرب

والصرف الصحي

ااني لء علييص الجييغا الت ي ل يبل ي إجم ي ل ال يييغ ميين منظرميية مي ي ق ال ييرب ي ح ليية الت ييبع الك مييل للتجمييع ال م ارن ي بقرييية ال قييب
الجغيغ حرال  6.83ملير جنية سنري ل.
جدول رقم ( )3العائد المتوقع من مياه الشرب

نر المي ق

كمية المي ق الميتهلكة (م/3يرم)
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الت ريفة (ج/م)3

ال يغ الينري ( ملير ج)
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نر المي ق

كمية المي ق الميتهلكة (م/3يرم)

الت ريفة (ج/م)3

ال يغ الينري ( ملير ج)

سكن

6300

2.25

5.17

صن ع

1000

4.55

1.66

إجم ل ال يغ من مي ق ال رب

6.83

ثالثا ا :أعمال التغذية بالصرف الصحي:
 .1الوضع الراهن لمنظومة الصرف الصحي للتجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:

ت ي ترصيييل خغميية الصييرف الصييا لجميييع المب ي ن الق يميية ب لقرييية ،الكيين ض يرجييغ أي ماط ي ت ئ ييع أا ماط ي ت م لجيية لخغميية

التجمع ال مران بتكمله.

 .2تقدير التصرفات المستقبلية من مياه الصرف الصحي على مستوي التجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:

جدول رقم ( )4التعداد السكاني المستقبلي والتصرف المتوسط لمياه الصرف الصحي لقرية العقب الجديدة
الينة
ت غاد اليك

سنة الهغف

(ألف نيمة)*

30

التصرف المترسط (ألف م/3يرم)

3.6

الط قة التصميمية المطلراة للمن قق اليكنية ( ألف م/3يرم)

5.4

الط قة التصميمية المطلراة للمن قق الصن عية ( ألف م/3يرم)

0.8

ق قة ماط ت م لجة الصرف الصا المت حة ( ألف م/3يرم)

-

قيمة ال ج ( )-أا الف يض(( )+ألف م/3يرم) :عج

6.2-

الط قة التصميمية المطلراة لماط ت الر ع (ألف م/3يرم)

11.4

ق قة ماط ت الر ع المت حة (ألف م/3يرم)

-

قيمة ال ج ( )-أا الف يض(( )+ألف م/3يرم) :عج

11.4
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ت حي ب التصرف المترسط قبق ل للم دلة الي بقة مع إعتب ئ مترسط اإلستهلك الميتقبل = / 150ف/ي .كم ثقغئ تصر ت
مي ق الصرف الصا الن تجة من المن قق الصن عية بارال  %80من كمية اإلحتي ج المترسط من مي ق ال رب المطلراة.

 .3المشروعات المستقبلية المقترحة على مستوي التجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:

جدول رقم ( )5المشروعات المستقبلية المقترحة بقطاع الصرف الصحي للتجمع العمراني بالعقب الجديدة
اإلست م ئات
الم را

المي حة

(ملير .ج)

( غا )

تكلفة

7

81

اإلن ء
م را إن ء ماطة م لجة بط قة
( 5.4ألف م/3يرم)

م را إستكم

الت يل

االصي نة

سنة دخر

الم را إل
الخغمة

سنري ل
2.5

سنة الهدف

بارال ( 16ك )

القطاع الحكومي

(الشركة القابضة لمياه

الشرب والصرف الصحي

بك ت الصرف الصا

للمن قق ال مرانية الجغيغ ب لقرية تقغئ

اإلست م ئات (ملير .ج)

-

120

2.9
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سنة الهدف

)+

الهيئة القومية لمياه

الم راع ت

عات األالرية
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اإلست م ئات
(ملير .ج)

المي حة

الم را

الت يل

( غا )

تكلفة

0.5

57

5.2

258

10.6

اإلن ء
م را إن ء ماطة ئ ع بط قة (11.4
ألف م/3يرم)

اإلجم ل

االصي نة

سنة دخر

الم را إل
الخغمة

سنري ل

اان لء علص الجغا الت ل يبل إجم ل ال يغ من منظرمة الصرف الصا
الجغيغ حرال  5.13ملير جنية سنري ل.

سنة الهدف

اإلست م ئات (ملير .ج)

الم راع ت

عات األالرية

الشرب والصرف الصحي

ح لة الت يبع الك ميل للتجميع ال م ارني بقريية ال قيب

جدول رقم ( )6العائد المتوقع من منظومة الصرف الصحي

نر المي ق

ال يغ الينري من مي ق ال رب ( ملير ج)

ال يغ الينري من الصرف الصا ( ملير ج)

سكن

5.17

3.88

صن ع

1.66

1.25

إجم ل ال يغ من الصرف الصا

5.13

*حيث تبلغ تعريفة الصرف الصحي حوالي  %75من تعريفة مياه الشرب (طبقا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)

رابعا ا :أعمال جمع والتخلص من المخلفات الصلبة:
 .1الوضع الراهن لمنظومة المياه لقرية العقب الجديدة:

ل يت إن ء أي م غا ن صاية إلستي ب المخلف ت الصلبة الن تجة من التجمع ال مران ال ي سيق م بقرية ال قب الجغيغ .

 .2تقدير كميات المخلفات الصلبة المستقبلية على مستوي التجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:

جدول رقم ( )7كمية المخلفات المستقبلية المتولدة للتجمع العمراني بالعقب الجديدة
الينة
ت غاد اليك

سنة الهغف

(ألف نيمة)*

30

م غ ترلغ المخلف ت ج  /رد/يرم
ا

1000

المخلف ت المترسط قن/يرم

30

المخلف ت الصلبة (الف قن)( /للمرحلة ال منية) سنة

11

ك ة المخلف ت ب غ الغمك (قن/م)3

0.8

ائتف

المغ ن الصاص المقترإ (م)

5

المي حة المطلراة للمغ ن الصاص ( غا )

0.7

س ة اليي ئات المطلراة لجمع انقل المخلف ت (قن)

6

ك ة المخلف ت ب غ الغمك ب ليي ئ (قن/م)3

0.25

عغد الغائات اليرمية لليي ئ الراحغ

2

عغد اليي ئات المطلراة

10

* تعداد السكان طبقا لعرض قري الظهير بتاريخ  – 2018/6األنشطة المقترحة داخل التجمع العمراني
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 .3المشروعات المستقبلية المقترحة على مستوي التجمع العمراني بقرية العقب الجديدة:

جدول رقم ( )8المشروعات المستقبلية المقترحة بقطاع المخلفات الصلبة للتجمع العمراني بالعقب الجديدة
اضست م ئات
ملير .ج

المي حه

الم را

الم را

الت يل

( غا )

تكلفة

0.9

0.45

-

للخغمة

االصي نة

اإلن ء
إن ء مغ ن صا

سنة دخر

سنري ل

مص دئ التمريل

سنة الهدف

راء عغد  10س ئات س ة ( 6قن)

-

7.5

-

سنة الهدف

وزارة البيئة

راء عغد  180ح اية تجميع قم مة

-

0.54

-

سنة الهدف

بالمركز

8.5

0.5

اإلجم ل

اافر

الم راع ت
عات

األالرية

والمجالس المحلية

ت ريفة تجميع القم مة تي اي  10ج /هر/الرحغ  ،ايبل إجم ل عغد الرحغات ب غ ت يبع القريية إليص  8500احيغ سيكنية،

يبل إجم ل ال يغ من منظرمة المخلف ت الصلبة إلص  1.02ملير جنيه سنري ل.

خامساا :أعمال الكهرباء والطاقة:
 .1اسس تقدير االحتياجات:

إعتمغت الغئاسة اضسس االم يير المنصرص عليه

كل من:

 .1الكرد المصري ضسس تصمي ا راط تنفي ال بك ت الكهراية.
 .2الكرد المصري ضسس ا راط تنفي الترصيلت االتركيب ت الكهراية

المب .

 .3الم يير البيئية المنصرص عليه بق نر الكهرا ء.
 .2مؤش ارت التنمية:

ت تمغ مؤ رات التنمية علص م ر مطلرب من خغم ت الكهرا ء لتاقيق األ غاف الي بقة ا ر م يرااه الجغا ئق (:)9
جدول رقم ( )9مؤشرات التنمية لقطاع الكهرباء والطاقة
نوع الخدمة

مؤشر التنمية

خطوط أو كابالت النقل الكهربي.

أض تتج ا نيبة ت ير الجهغ به  %5من الجهغ اضسم .

مكونات شبكة التغذية الكهربية.

أض تتج ا نيبة التاميل علص المارضت عن .%80

شبكة الجهد المتوسط.

اضلت ام ب ل راط الفنية االبن يية.

معدالت التباين

ا ق لم غضت المنص ص عله بق نر الكهرا ء

 .3المحددات:

 بينييت د ائسيية الراييع ال ي ار ن ا نصيييب الفيرد ميين القييغئ الكهراييية لماييرضت التر يييع تبل ي  300ف.أ ( ي ملة نصيييب اضسييكاالخغم ت).
-

ي تقييغير اضحتي ج ي ت الميييتقبلية ي تلييك الخطيير ت ي تييرقين ماطيية ماييرضت قييرص المقترحيية بقرييية ال قييب الجغيييغ لخغميية
المرك .
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 ب ضخغ بم غضت التنمية للمغ الم يلة يتض عف نصيب الفرد يه  %5سنري . -بتخغ م غ تنمية ي مل الييك

االخيغم ت لياقيق المطليرب ير  % 5ليصيل نصييب الفيرد  520ف.أ مين وي نيري ي البنيغ

الت ل تقغير اضحتي ج ت الميتقبلية.
 .4االحتياجات المستقبلية:

الجغا ئق ( )10يراح المكر الكهرا ل بكة الت ثة ب لط قة الكهراية للراع ال ار ن ااضحتي ج الميتقبل لينة الهغف 2032

مقغ ائ ب

(م.ف.أ)
جدول رقم ( )10االحتياجات المستقبلية لمكونات شبكة التغذية بالطاقة الكهربية لسنة 2032
المكون الكهربي

الوضع الراهن

االحتياج المستقبلي سنة الهدف

سعة محطة المحوالت لخدمة مركز قوص

30

80

سعة لوحة التوزيع جهد  11ك.ف( .م.ف.أ)

13,903

65

 .5التنمية لشبكات الكهرباء:

يراح الجغا ئق ( )11التنمية النه يية ل بك ت الت ثة ب لط قة الكهراية لينة الهغف 2032م.
جدول رقم ( )11الزيادة في السعات الكهربية المستقبلة والتكلفة االستثمارية لنظام التغذية الكهربية
الزيادة في

المكون الكهربي

سعة المكون

سعة المكون

المقترح

عدد الوحدات تكلفة الوحدة

التكلفة االجمالية

بالمليون جنية مصري

سعة محطة التحويل

تغيير المحطة

80

2

29

40

سعة لوحة التوزيع جهد  11ك.ف( .م.ف.أ)

جديدة

20

3

10

40

االجمالي التكلفة بالمليون جنية مصري

ايتضح من الجغا الي بق أ

80

ا القغئات المطلراة لينة الهغف يتطلب الت لص:

 ي د قغئ ماطة التاريل الم ثة للقرية بإا ة مار س ة الراحغ  25م.ف.أ.
 اق مة  1لرحة تر يع قغئ الراحغ  15م.ف.أ للقرية لتف ب حتي ج ت القرية الميتقبلية.
 إا ة عغد  14مار تر يع قغئ  1م.ف.أ
 ال مل علص استي ب لل ي د المترق ة ص الخغمة لم له من ب غ اضجتم ع ااضقتص دى للقرية.
 اضستيف د من مقرم ت البيئة الطبي ية للقرية ص ترليغ اتر ير الط قة الكهراية
 يتطلب م را تنمية المغينة  29.4ملير جنية مصري.

سادساا :أعمال الطاقة الجديدة والمتجددة:
 .1الرؤية اإلستراتيجية للطاقة الجديدة والمتجددة لقرية العقب الجديدة:

"العقب الجديدة قرية الطاقة الجديدة والمتجددة"

ت كييس ئةييية قرييية ال قييب الجغيييغ علييص ئةييية الط قيية الجغيييغ االمتجييغد ي تيرا ر المقرمي ت ميين ماطي ت الترليييغ ااسييطة اض ي
ميي  ،االنب ت ي ت الط قييية اغير ي لتكيير مصييغ ائ مي لترليييغ االت ثيية ب لط قيية الكهراييية ي ثالثةةة محةةاور أساسةةية ترجييه جهييرد

229

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا
التنمييية الميييتقبلية المن ييرد  ،يت لييق أول هةةذه المحةةاور بضةةرورة االسةةتفادة مصةةادر التوليةةد فةةي انتةةاج الطاقةةة الكهربيةةة لخدمةةة
المن قق الجغيغ ا بك ت اضن ئ ايتتت علك من خل إن ء ماط ت ترليغ اجميع عن صر ال بكة الخ صة به .
أم المحور الثاني ال ي ت كيه ئةية ما ظة فيتعلق بكفاءة إدارة محافظة وخدماتها .ايتتت
اضستف د من مقرم ت ما ظة لم تم لة ولوة أ ي ء مهمة ت تبر ميتقبلي
ال مس) م ثاققرا منظرمة اضستف د من الط قة ال ميية

ا بتطبيق م يير الجرد  .ك لك

عن صر التقغم االا ب اضست م ئي ا (الري إ -

تر ير الط قة الكهراية

أما المحور الثالث للتنمية الصناعية للمركز فيما يتعلق بكيفية أنتاج بعض مكونات الشبكة مما يسهم في التنمية للمحافظة.
أ-

صياغة الرؤية لقطاع الطاقة الجدية والمتجددة:

 اضستف د من المرائد الطبي يةط

 -ت جيع اضست م ئات

ترليغ الط قة الكهراية (ئي إ – أ ة ميية)

ترليغ اتر يع الط قة.

 -اضستف د من الم ئاع ت النب تية بتنراعه

ترليغ الط قة

 ثجب تاغيغ الرةي المالية من اضستف د من المخلف ت.تاغيغ اس ئ اضستهلك الكهرا .

 مراع ت الب غ اضجتم عب -المقومات:

 اجرد ماط ت تاريل قريبة من ما ظة. اجرد مقرم ت الترليغ للط قة النظيفة -يرجغ ح لي ال غيغ من الم ئيع التص ثقرم به قط

الكهرا ء لتايين كف ء ال بكة

ت -التحديات:

 تبل نيب التاميل علص مكرن ت ال بكة حيرال  %80ممي ث يرق الخغمية المييتقبلية .ايتيغع تجيغيه اتيغعيه للتاميلمص دئ الت ثة الجغيغ .
-

عغم است ب القغئ لل ي د المترق ة

الخغمة سرف تؤدي ال اع قة التطرئ اضجتم ع ااضقتص دي للما ظة

 ض اجرد ضستخغام الط ق ت ال ير تقليغثة ص ترليغ اتر ير الط قة الكهراية. تتور انظمية الترلييغ بتسيتخغام الفرتر لتيك بتيتوير عكيي بيغئج ت الايرائ ال ليية االتي تصيل ب يض اضحييالجغيغ ال  45دئجة
ث-

بقريية ال قيب

الظل.

مؤشرات التنمية:

ات تمغ مؤ رات التنمية علص م ر مطلرب من خغم ت الكهرا ء لتاقيق اض غاف الي بقة ا ر م يرااه الجغا الت ل .
جدول رقم ( )12مؤشرات التنمية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
م
1
2
3

نر الخغمة
اض

مؤ ر التنمية
منطقة ك يفة اض

ال مي

المخلف ت ال ئاعية االم ئاع ت

اال مي االارائي.

اغلبه غن بمقرم ت الترليغ
اضلت ام ب ل راط الفنية ا البئية.

اضور البيئ
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4

ال ات الغ ينة

5

م لجة اضارائ الن تجة من ال ات الغ ينة
الر ر

6

التقليل من انب ث ال ات الغ ينة

الرقرد اضحفرئي

ير ر انت ج الط قة البغيلة

التقليل من ال ات الض ئ اا لت ل تر ير

اضمرا الميتخغمة

م لجة تلك ال ات

انت ج الط قة الا ارئية االكهراية من الط ق ت البغيلة ير ر

الرقرد

اضحفرئي للستخغام ت اضخري

 .2التخطيط البيئي:
أ-

المحطات الشمسية:

ت ير الغئاس ت ال لمية امنه منظمة دي ئت ضنغ أ منطقة ال رق اضاسط امنه جمهرئية مصر ال راية

من قق النفر

الماتملة للط قة الجغيغ االمتجغد  .اسرف ثصل س ر الكلير اات المصغئ نفس س ر من البترا الخ م .ل ا اا ت المنظم ت
ال لمية تصرئ
ا م

أمريك ) كم ال كل الت ل  .ااقترحت تقنية نقل الط قة الكهراية براسطة تكنرلرجي النقل ).(HVDC

اتراح اض ك
كم

كيفية أنت ج انقل الط قة الكهراية من من قق اضنت ج (منه ال رق اضاسط) ال من قق استهلك (اائا
الت لية الط قة الكهراية المنتجة من الط قة ال ميية علص مغائ اليرم كم
 4.2ك .اات /يرم/م.2

ال كل ئق ( .)2ايلحظ أ أقل ق قة كهراية ميتف د

شكل رقم ( )1مناطق االمتياز لمشروع ديزرتيك تك
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شكل رقم ( )2اشعاع الشمسي (االشكال الثالثة)
ايمكن تاقيق اضستغامة علص مغائ اليرم أا الينة بإستخغام مخ ن ت الط قة م ل البط ئي ت أا ق قة الر ع االتخ ين كم
ال كل الت ل .

شكل رقم ( )3االستدامة بالطاقة الشمسية
من تلك الماط ت:
 -1الماط ت ال ميية الا ارئية.
 -2الماط ت ال ميية المركبة.
 -3ماط ت الخلث الفرتر لتك.
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علم بت

من قق الص يغ تؤور تتوير عكي علص الخلث الفرتر لتك ،ل ا

غ الارائ ااخ صة

بتستخغام الماط ت الا ارئية (للماط ت المجم ة) االخلث الفرتر لتك

المن

االمب

ا البنغ سرف يت الترليغ

الاكرمية.

اقغ اقترإ لقرية ال قب الجغيغ ان ء ماطة للط قة ال ميية بمي حة  2500غا لكل ماطة بمراصف ت المبينة ب لبنرد الت لية.
ب -المحطة الحرارية المركبة:

ا النظ م سرف ثقترإ استخغام نظ م الترليغ بتستخغام اضلراإ ال ميية .ات مل تلك الماطة ب ض

ااإحغي البغايل التقليغثة ليل (استخغام ال

ال مي نه ئا.

الطبي ).

ا يم يل مراصف ت الماطة المقترحة:


تتكر الماطة من  20ميا اات بمي حة  200غا من حقل مي يتكر من مجمرعي ت كبيير مين مصيفر ت المركي ات
ال مييية ا ي مجمرعيية ميين الم ارثي ال كيية علييص ييكل قطييع اسييطرانص مكي ت ت ميل علييص تركيي اض ي
علييص ميييتقبل ح يرائي قييرلص مركييب ييص بييؤئ المرك ي ات ال ميييية لتيييخين س ي يل انتق ي
االترا ى للاصر علص دئجة الارائ المطلراة بايث ثكر مارئ



ت اد كل مصفر ة من المرك ات بجه
اض ة ال ميية كم

ال ميييص المب يير

الا يرائ  ،ايييت ترصيييله علييص الت يرالص

ق المصفر ت أ قي ل ا ص اتج ق ال م  -الجنرب.

إدائ اترجيية ث ميل علي تتبيع حركية ال يمس عليص ميغائ الييرم االيينة ضسيتقب

ال كل ئق (.)4



تبلع الط قة المنتجة  33.8ج.ا.ص/.سنة.



الر ر ص استهلك الرقرد البترالص  154قن بترال مك



الخفض ص إنب و ت و ن أكييغ الكرار الن تج عن ت يل المكر ال مي  20قن/يرم.

.

ت مل ليل بقغئ  20م .اات .بتكلفة  5ملير جنية مصري.



ثض ف ال الماطة ماطة ترليغ ب ل



تبل تكلفة الماطة للمكر ال مي  40ملير جنية مصري

th from East to We st
Sun Pa

DIRECT NORMAL
RADIATION

PARABOLIC MIRROR
HEAT
COLLECTING
ELEMENT

DRIVE
MOTOR

شكل رقم ( )4نظام التتبع الشمسي.
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جدول رقم ( )13المواصفات الفنية لمحطة توليد الحرارية الشمسية
محطة مركبة
بيانات المحطة

عدد

عدد المحطات

1

 20م.وات

مساحة المكون الشمسي

20

فدان

قدرة المكون التقليدي (غاز)

20

م.و.

القدرة المولدة للمكون الشمسي

20

م.و.

الطاقة المنتجة شمسي

33.8

جيجا وات ساعة سنة

الوفر في الغازات الدفينة

20

الف طن/سنة

6

مليون جنية

الوفر في الوقود االحفوري

154

طن/سنة

التكلفة

40

مليون جنية

الوفر في معالجة الغازات
الدفينة

ت -محطة توليد الفوتوفلتك (مباني):

ثفضل استخغام

ا النظ م

حيث انه له القغئ

المب

بتنراعه المختلفة.

تر ير اضحتي ج ت اا ك

للن ئ قط

المب

ع لية اضستهلك الكهرا .

ا النظ م ضيتطلب

م ه ان ء بكة النقل أا بكت الجهغ المترسط االمنخفض.

شكل رقم ( )5االستخدامات المنزلية لخاليا الفوتوفلتك
يراح الجغا الت ل المي ح ت الفرتر رلتية بمير مختلفة للمغير االط قة الكهراية المكتيبة مقغ ائ ب لكيلر اات س عة.
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جدول رقم ( )14المواصفات الفنية لآلنواع المختلفة للميدوالت
المديةةةةةةول

زاوية الميل

90

80

70

60

50

40

المواصفات

المساحة الفوفولتية الزائدة

المساحة الفوفولتية المفقودة

المي حة الفرتر رلتية للا يط

3.000

3.000

المي حة اضئاية المفقرد

0.000

0.000

الط قة الكهراية (ك.ا.ص/ص)

16.433

16.433

المي حة الفرتر رلتية للا يط

3.047

3.000

المي حة اضئاية المفقرد

1.295

1.290

الط قة الكهراية (ك.ا.ص/ص)

18.278

18.444

المي حة الفرتر رلتية للا يط

3.193

3.000

المي حة اضئاية المفقرد

2.650

2.650

الط قة الكهراية (ك.ا.ص/ص)

22.544

21.184

المي حة الفرتر رلتية للا يط

3.464

3.000

المي حة اضئاية المفقرد

5.407

5.407

الط قة الكهراية (ك.ا.ص/ص)

27.077

23.445

المي حة الفرتر رلتية للا يط

3.916

3.000

المي حة اضئاية المفقرد

6.120

6.120

الط قة الكهراية (ك.ا.ص/ص)

32.816

25.098

المي حة الفرتر رلتية للا يط

4.668

3.000

المي حة اضئاية المفقرد

8.690

8.690

الط قة الكهراية (ك.ا.ص/ص)

40.676

26.147

ايلحظ من الجغا الي بق أنة كلم ادت ااية الميل كلم ادت الط قة الكهراية المنتجة من المغير  .امن و ت الاف ظ علص
ال كل الجم ل للمب


قغ يت ئ

مع ااث المغير امن و ت داد أا نقل الط قة الكهراية.

الوحدات الفوتوفولتية:

يم يل مراصف ت احغات الفرتر رلتلك لماط ت الترليغ المن لية:
اض

ال مي  :ت تقغير علص ااجة ا قية  4.48ك.ا.ص/.م( 2أقل أ

مير الرحغات.O90:
علية الرحغ .%12.
مي حة الرحغ  0.63 :م.2
الجهغ الكهرا للنظ م 48 :رلت.
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علية البط ئية.%80 :
من تخ ين البط ئية 3 :أث م.
ع مل اضستهلك0.85 :


التوليد على المستوي المنزلي:

ي ا النظي م االي ي ثقيرإ اسيتخغامة للرحي ت المن ليية لميي حة أسيطح  100م 2االي ي ثمكين تكيرائ بتكيرائ الميي حة ب لمراصيف ت
الت لية:
 -1القغئ المرلغ  4.4ك.ف .اات
 -2مي حة الخلث 4م.2
 -3عغد اضلراإ الفرتر لتك  5ألراإ.
 -4عغد  2بط ئية س ة الراحة  200أ.
 -5عغد .Inverter 1
 -6التكلفة لرحغ الترليغ المن ل  22ألف جنية.
ايمكن تقغير القغئات الكهراية المنتجة يم لر ت إستخغام ميطا ت المب ن

ترليغ الط قة الكهراية كم

الجغا

الت ل .
جدول رقم ( )15مكونات وحدات التوليد المنزلي للخاليا الفوتوفلتك وإجمالي القدرة المولدة
القرية

خاليا فوتوفلتك

العقب الجديدة

قري ظهير

عدد

إجمالي إجمالي مساحة

المبان

القدرة

الخاليا (4م)2

1163

5,12

4652

عدد

عدد

البطاريات Inverter
2326

1163

التكلفة مليون
جنية
51,17

كذلك فيما يلي الوفر في الوقود االحفوري والوفؤ في ابعاث ومعالجة الغازات الدفينة.
جدول رقم ( )16الوفر في الوقود االحفوري والوفر في ابعاث ومعالجة الغازات الدفينة للخاليا الشمسية المنزلية
الوفر في الغازات الدفينة الوفر في معالجة الغازات الدفينة الوفر في الوقود االحفوري

القرية
العقب الجديدة


قري ظهير

طن/سنة

مليون جنية

طن/سنة

120663,58

4,97

1,84

السخانات الشمسية:

يبل عغد مب

قرية ال قب الجغيغ سنة الهغف  1163مبن  .إعا ا تر

عغم اجرد اليخ ن ت ال ميية ثمكن تقغير اضحتي ج ت

من المي ق الي خنة اتكلفة انت جه كم يل :
-

كمية المي ق الي خنة الميتخغمة 58400 :مت الر مك ب ل  /الينة

-

كمية الرقرد اضحفرئي الميتهلكة 1.38 :ملير ليتر  /الينة

236

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا
-

كمية الكهرا ء الميتهلكة 140 :ملير كيلر ااط س عة  /الينة.

-

تبل تكلفة اضنت ج  23ملير جنية.

اضمر ال ي يتطلب اثج د بغايل للتيجين المي م ل اليخ ن ت ال ميية .اتتم ل انراعه
 -1سخ

مي من ل ث مل بغائ قبي ية (ترمرسيفر ) ا ر األك ر استخغام ل،

 -2سخ

مي من ل أا صن ع ث مل بغائ قيرية (برجرد مضخة تيريع)،

 -3سخ

مي عا تخ ين مب ر ا ر األك ر كف ء

 -4سخ

مي ميترئد عا أن بيب ج جية مفرغة.

الت ل :

ريطة استخغام المي ق الميخنة يه

اليرم نفيه،

يراح ال كل الت ل نظ م التركيب لليخ ن ت ال ميية ضحغ المب ن .

شكل رقم ( )6نظام التسخين الشمسي للمياه.
ث -الغاز الحيوي:


المخلفات الحيوانية:

ينتج رد الم ية من الراث ث د  12كيلر جرام

اليرم اأ م ية بقر ت طص ص الينة الراحغ  62050متر مك ب من ال ي

الايري أي بم غ  620,5متر مك ب لكيل بقير ي اليينة ام يغ  1.7متير مك يب ي الييرم .يرجيغ بمركي قيرص  5أضف ئأص
م ييية .ت طي حيرال  8.5ألييف متيير مك ييب ي ال ي

الايييري ي اليييرم .يراييح الجييغا التي ل أعييغاد الم ييية ب لمنطقيية اكمييية

الايييري المنييتج لهي امي ثق بلييه ميين الط قيية الكهراييية المنتجيية الميجي اات سي عة ميين الكهراي ء امي ث دلييه ميين الرقييرد الايرائي

ال ي
سنري ل،

جدول رقم ( )17القدرات والطاقات المتوقع أنتاجها من الكهرباء والغاز الحيوي والوفر في الوقود من المخلفات الحيوانية
عدد الروؤس

5000

رأس

الغاز الحيوي المنتج

8500

متر مكعب/يوم

الطاقة الكهربية المنتجة

1

(ميجا وات ساعة/يوم)

الوفر في الوقود الحراري

528

جالون/يوم
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المخلفات النباتية:

ا ق لرةية المارئ تنه ثمكن اضستف د من المالف ت ال ئاعية االايرانية
الكهراية (2م.ف.ا ).تقريب ثمكن اضستف د منه

امن ت اضستف د منه

ترليغ ال

ترليغ الك قة

ت ثة م ائ الغااجن ب لط قة الكهراية .ا يم يل مكرن ت االتكلفة امص دئ

التمريل له ا الم را .
أوال :مكونات المصنع
يتكر المصنع من الت ل :
خا غ

المخلف ت ال ئاعية االايرانية – مبنص إدائى .تبل ال م لة ب لمصنع 12

– خ ا مي ق – مبنص الم كين ت – مخ

ع مل.
اله الفلترة

نظام زيادة الضغط

وحدة التبريد

اله تغذية المخلفات
الزراعية والحيوانية

فرن المحرقة

اله تقطيع

القش
جهاز
مقاومة النار

اله تصريف
النفايات

وحدة توليد كهربية

محبس امان
الماء

شبكة الغاز للمنازل

خزان الغاز

شكل رقم ( )7تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى غاز
ثانيا :وحدات تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى غاز:
ت تمغ الفكر عل حرق المخلف ت ال ئاعية االايرانية

مارقة خ صة ()Incinerator

(تارق القش حرق ك مل تات دئجة حرائ  1000-800دئجة مئرية)
خل عملية الارق يت تاريل عن صر الكرار االهيغئاجين ااألكيجين إلص أك سيغ الكرار االهيغئاجين االمي
اغ ات أخرى ام ظ الط قة المرجرد ص القش تنتقل إلص ال
يت تجميع ال

االبراا

.

تات احغ كنترا (1كج المخلف ت ال ئاعية االايرانية =  2 – 1,8متر مك ب غ

ق قة)

( 1قن المخلف ت ال ئاعية االايرانية حرال  2000متر مك ب غ )
(ا متر مك ب غ

=  5ك لرئى ق قة)

يت تخ ين ال

خ ا س ة  350متر مك ب مي ق (

 80دقيقة قط) اي

كل  80دقيقة ثمكن انت ج  350متر مك ب

غ  .يتصل الخ ا ب بكة لمرلغات الط قة الكهراية.
ض ينت ج عنه اي مخلف ت اا اارائ بيئية اا ادخنة ا
ال

تكنرلرجي جغيغ امختلفة عن البيرج .

الن تج 200 – 180 :م /3الي عة

كف ء التاريل إلص غ
ا ط تخ ين ال

أكبر من %75

 2800ب ئ.
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المخلفات الصلبة:

إق ئ ت غد مص دئ الت ثة ب لط قة لقرية ال قب الجغيغ
المخلف ت الصلبة
المي

انت ج ال

تر ير ال

الايري االط قة الكهراية .ثمكن اضستف د من

الط قة .يم يل الجغا الت ل ال ي يراح كمية المخلف ت الصلبة االكمي ت الكرار اغ

االط قة الكهراة المرلغ  .ب ضا ة التكلفة المق بلة من الط قة

ال ات

ح لة استخغام الط قة التقليغثة .ااخي ار الر

الي مة.
جدول رقم ( )18الكميات الغازية والطاقات المتوقع أنتاجها من الكهرباء والغاز الحيوي والوفر في الوقود من المخلفات الصلبة
البيانات المستقبلية ()2032
عدد المبان كمية القمامة

القرية

العقب الجديدة
إ است ل ال
مليين أقن
غ

1163

الكميات المنتجة من المخلفات

حجم

كمية الكربون كمية الميثان المحتوي الحراري
المنتجة

المنتجة

لغاز الميثان

(طن/يوم)

م/3يوم

(طن/يوم)

(طن/يوم)

(طن/جول )

5

20

52,92

0,84

42,77

الايري بإق مة ماط ت ترليغ داخل المغا ن الصاية ثي عغ علص القض ء علص الراايح الكريهة الن تجة عن
النف ث ت الملق

المغا ن االقض ء علص خطرئ الارايق ااضنفج ئات الت ثمكن حغاوه داخل المغ ن نتيجة تراك

المي .

كم أ

ق الم ئيع تي عغ علص خلق رص عمل جغيغ للمجتمع المال  .ك لك ومة استف د اخري

االت ثمكن تلخيصه

انت ج اليم د الايري

الت ل :

 .1علك الهض الل راي ثيتهلك الكرار  ،الهيغئاجين ااألاكيجين من المخلف ت ال ضرية الط جة اتبقص ال ن صر
ال ايية المهمة للنب ت م ل النيتراجين االفيفرئ االبرت ص.
 .2من ن حية عملية حج المراد المهضرمة الخ ئجة كيم د ثي اي حج المراد الم ثة لله ا حيث ث كل ال
الن تج  %10-5من الاج الكل

قط.

 .3عملية الهض تقلل من نيبة الكرار إلص النيتراجين اال ي ي يغ من األور اإلثج ب لليم د الن تج.
 .4اليم د ال ضري الن تج جيغ اعغث الراياة اض ثج ب ال ب ب االا رات.
 .5الهض الل راي ثقض علص الجراوي ميبب ت األم ار

االغيغا الض ئ  ،ايميت ب ائ الا يش االنب ت ت المتراجغ

الم د ال ضرية الم ثة لله ا .
( .6اليم د الطبي ) له تركيبة متج نية امترا نة ثيهل استهلكه علص النب ت ت.
جدول رقم ( )19الكميات الغازية والطاقات المتوقع أنتاجها من الكهرباء والغاز الحيوي والوفر في الوقود من المخلفات الصلبة
القرية
العقب الجديدة

الوفر في

الطاقة المولدة

الطاقة المولدة

التكلفة

ك.و.س/يوم

ك.و.س/سنة

جنية مصري

(طن/يوم)

11,88

4335,90

433,59

17,50
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الصرف الصحي:



أ ئت دئاسه ميغانية أ مترسط الامت الن تجة يرمي من ماط ت الصرف الصا علص ميتري الجمهرئية  556683م/3يرم
حيث ب إلمك

حيري ثقغئ  480850.55م/3يرم

إنت ج غ

ح لة استخغام التخمر الل راي للامت الن تجة مم ثاقق ع يغا

إقتص دث ل متمرض سراء للط قة المنتجة ب إلا ة إلص انت ج سم د آمن ثاتري علص عن صر تتمين نمر ات ثة النب ت ت .يبل
المترقع إنت جه من ماط ت مصر كله  480850.55م/3يرم من ال

مترسط ال

ال نرية االمختلطة ،احرال

بم غ  297669.4م/3يرم من الم لجة

 160283.5م/3يرم من الم لجة اضبتغايية ،ا  22897.65م/3يرم غ

من برك األكيغ مم

ثاقق ع يغا اقتص دث كبير ضلل عن إنت ج سم د غن ب ل ن صر الل مة لت ثة انمر النب ت بصرئ آمنة خ لية من الميكراا ت
االك ين ت المتطفلة ،ااتطبيق تاريلت الط قة إ كمية الغي
االبترا المي

المترق ه من ماط ت مصر  336.6م/3يرم ،اكمية البترا

 192.3م/3يرم ،اكمية الكيراسين  288.5م/3يرم ،ام غ الكهرا ء  601063.3كيلر اات س عة ،اعلك ثاقق

ع يغا م دث بتاريل نار  639540جنيه مصري يرمي عل

صرئ دي

(سرضئ) انار  721250جنيه مصري يرمي عل

صرئ كيراسين ،انار  270479جنيه مصري يرمي عل صرئ كهرا ء اقي ص عل علك ثمكن التطبيق عل ماط ت الصرف
بقرية ال قب الجغيغ  .يراح الجغا الت ل كمي ت الامت المنتجة من كل ماطة من ماط ت الم لجة.
جدول رقم ( )20كميات الحمأة والغاز الميثان المنتجة من محطات المعالجة للصرف الصحي.
المركز

م ثمي قريقة انت ج غ

قوص

4000

3500

حجازة

7000

6125

المي

من الصرف الصا

ر استخغام قريقة التخمر الل راي اال ض تنتج عنه إنب ث اي

ماط ت الم جة الت تيتخغم قريقة التخمر الل راتت للامت  .ك لك مي إخري ر انت ج سم د

من الراايح الكريهة كم
عضري ثمكن استخغامة الر
تمكن اضستف د منه

م/3يوم

م/3يوم

محطة المعالجة

قوص

اأ

كمية الحمأة

كمية غاز الميثان

الم ائ الخ بية .إا ة ال علك انت ج الط قة الكهراية المرلغ كم

الجغا الت ل االت

ت ثة المن قق القريبة من ماط ت الم لجة.

جدول رقم ( )21كميات المحتوي الحرار والطاقة والقدرات الكهربية المنتجة من محطات المعالجة للصرف الصحي
المركز
قوص

المحتوي الحراري

الطاقة المولدة

القدرة

(طن/جول )

م.و.س.سنة

م.وات

قوص

179573,10

18204,38

3,56

حجازة

314252,93

31857,66

6,23

محطة المعالجة
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شكل رقم ( )8الرسم التخطيطي لمحطات التوليد للطاقة والغاز الحيوي من محطات معالجة مياه الصرف الصحي
علك ر التقليل من اضنب و ت الض ئ من ال ات الغ ينة ،ا

إا ة ال

اضمرا الل مة لم لجت

الرقرد التقليغى الميتخغم لترليغ م وتلته من الط قة الكهراية .يتاتري الجغا الت ل بي

اأخي ار كمية الر

م سبق إا ة ال تكلفة إن ء ماط ت

ترليغ الط قة ملاقة بماط ت م لجة مي ق الصرف الصا .
جدول رقم ( )22كميات الوفر في تقليل انبعاثات الغازات الدفينة والمعالجة لها والوفر في الوقود االحفوري من محطات
المعالجة للصرف الصحي.
المركز

محطة المعالجة

قوص

الوفر الغازات

الوفر في معالجة

الدفينة

الغازات الدفينة

الوفر في الوقود االحفوري

التكلفة

م/3سنة

مليون جنية

م/3يوم

مليون جنية مصري

قوص

84000,00

3,46

1,28

1,82

حجازة

147000,00

6,06

2,24

3,19

ج -اإلطار المؤسسسي:

ج ء ض تنفصل عنة ت ظي ال يغ من أست ل الط قة ال ميية اق قة المخلف ت أض ا ر القرانين االت ري ت الت ثمكنه أ
ت مل علص تر ير التكنرلرجي الخ صة به ق الط قة من خل الت ل :
 .1تر ير المن خ الل م لل رك ت الخ صة ب ل مل

ترليغ الط قة الكهراية من الط قة ال ميية اتطبيق ته .

 .2تقرم الاكرمة بغع تلك الط قة م ل م يلته من الط قة الكهراية.
 .3تقرم ال رك ت الخ صة بتن ء م
 .4ت جيع اضست م ئ

غ تغئيب بمن يه (ماط ت ترليغ الكهرا ء) لنقل التكنرلرجي ال اضيغي المصرية.

أنت ج مكرن ت الط قة ال ميية.

 .5أل ام ال رك ت ال ملة

تصنيع المكرن ت ال ميية نتاقيق منتج مال بنيبة تبغأ من  %30لتصل ال %80

غضر ال ر سنرات.

سابعاا :أعمال التصالت:
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 .1المخطط االستراتيجى لنظام االتصاالت بالمحافظة حتى عام الهدف:
 1-1مؤشرات التنمية والرؤى المستقبلية:
أ-

مؤشرات التنمية:

ات مغ مؤ رات التنمية علص م ر مطلرب من خغم ت اضتص ضت لتاقيق اض غاف اضجتم عية ،اضقتص دثة ،اضمنية ،اال مرانية
ا ر م يرااه الجغا الت ل .
جدول رقم ( )23مؤشرات التنمية لقطاع االتصاالت
م

مؤ ر التنمية

نر الخغمة

 1الك ة التلفرنية

ا ق لخص يص كل قط

 2س ة بكة الراط

 %10من س ة الينت ار .

 3خغم ت المامر

اضلت ام ب ل راط الفية ا البئية.

 4س ة بكة التر يع التر يع

 1.5من س ة الينت ار

 5م غ الخغمة البريغثة

 25ألف نيمة /مكتب نرعج .

 6م غ اضنغثة ال كية

ن د عك  10 /أضف نيمة.

ب -مكونات نظام االتصاالت المقترح:
ا ق لتاقيق اض غاف المرجرد االتطرئ اليريع لنظ اضتص ضت ،يتطلب علك تر ير الاغ اضم ل من مكرن ت ال بكة الت تتراي
مع تقني ت الميتقبل .ايكر نظ م اضتص ضت المقترإ من:
 .1التليفر ال بت.
 .2مك تب البريغ
 .3اضنغثة ال كية
.4

بك ت المامر

 .5نظ التاك البي ن االم لرم ت .
 .6التاك التكنرلرج

صن عة اضو ث

 .7القرية ال كية
ا يم يل تقغير اضحتي ج ت ال مة و المراصف ت الفنية لمكرن ت نظ م اضتص ضت المقترإ
ت -االحتياجات المستقبلية:
يتكر نظ م اضتص ضت الرييي

لقرية ال قب الجغيغ من بك ت التليفر ال بت اخغم ت البريغ ااضنغثة ال كية .التقغير عغد

الخطرط التليفرنية لينة الهغف لليك

االخغم ت التج ئية اال مة ااثض تر ير قغئ من الخطرط لنظ البي ن ت االم لرم ت

ااخي ار احتي ق من سب من الخطرط لم جهة اض م ت الميتقبلية ال ير منظرئ  .ل ا قغئت الك ة التليفرنية لينة الهغف بنيب
( 250خط 1000/نيمة لليك

لمرك ي قرص االطرد اعلك ضئتف
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الما ظة اعلك ضنخ ف ك ة الم ركين الا لية) .ثض ف إليه ( %10من خطرط اليك

(200خط 100/نيمة لب ق

خغم ت تج ئية اصن عية –  %10من خطرط اليك
من خطرط اليك

خغم ت ع مة –  %10من خطرط اليك

بي ن ت ام لرم ت – %20

احتي ق ) .أم ب لنيبة لمك تب البريغ قغ ت أختي ئ مؤ ر مكتب بريغ  25000/نيمة .اأخي ار قغ ت اقتراإ

أن ء نرادي نمر جية تكنرلرجية ب لما ظة ا ق لمؤ ر ن د 10000/نيمة .اي ير الجغاا الت لية الص س ة الينتراضت ا بكة
التر يع اعغد مك تب البريغ ااضنغثة ال كية علص مغائ سنرات المخطط .وفيما يلي نوضح االحتياجات المستقبلية لنظام االتصاالت
المقترح مرحليا وإجماليا كما يلي في البنود التالية:

أوال :الوضع الراهن:
 )1نظم اتصاالت المدينة الحالية:

ت تمل

ق الغئاسة علص حصر المت إ من عن صر اتص ضت المغينة من سنتراضت ا بك ت اغير من النق ط س لفة ال كر االتي

سن ر

له ب لتفصيل ص الج ء الت ل :

 1-1الخدمة التليفونية:
اجل بغئاسة الراع ال ار ن لمغينية قيرص لتقييي تليك الغ ائسية ب لقتهي ب لجمهرئيية ،الما ظية ،المركي وي المغينية لبيي
تلك المغينة ب لنيبة ال ميترى نظ م اضتص ضت ككل.
 .1تبل الك ة التليفرنبة علص ميتري الجمهرئية  174خط 1000 /نيمة.
 .2يبل عغد سنترضت ما ظة قن  121سنت ار بي ة  762204خط بك ة تليفرنية  143خط 1000/نيمة.
 .3يبل عغد سنترضت مغينة قرص سنت ار بي ة  8000خط.
جدول رقم ( )24المدرج الهرمي اإلقليمى للخدمة التليفونية لمدينة قوص
كثافة المشتركين

عدد

إجمالى سعة

الكثافة التليفونية

السنتراالت

السنتراالت

خط 1000/نسمة

ج.م.ع

1697

14600000

174

127

محافظة قنا

121

762204

143

117

مدينة قوص (أجهزة)

1

8000

193

173

البيان

المصغئ -1 :ال ركة القرمية للتص ضت.

مشترك1000/
نسمة

 -2مرك م لرم ت ئي سة مجلس الما ظة.

جدول رقم ( )25الخدمة التليفونية لقري مركز قوص
السنترال

الطراز

السعة الحالية

الشغال والمحجوز

الخالى

سعة الشبكة األرضية

ال قييب

EWSD

1700

924

776

1500

ال ليقي ت

EWSD

2500

1867

633

3300

المييييغ

EWSD

1700

1520

180

2000

المفرجيية

EWSD

1700

1538

162

3600
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ج ارج ييرص

EWSD

3700

3107

593

4500

ج ير مطيير

EWSD

1500

1000

500

1400

قبلص

EWSD

6000

5055

945

7200

EWSD

1850

1228

622

2400

حج

خي ي ي ام

ايتضح من الجغا أ قرية ال قب به سنت ار ب لمراصف ت الت ل :
 -1الينت ار من النر  EWSDغير مترا ق مع بك ت اضث ف الضريية.
 -2ترجغ خطة لتاريل الينت ار ال سنتراضت  MSANمترا ق مع بك ت اضلي ف الضريية
 -3الخطرط الخ لية من الينت ار ض تف ب لخطط الميتقبلية.
 -4بك ت التر يع من النر النا س اترجغ خطة لتاريلة إلص ألي ف اريية.
-5


ح لة تجغيغ الينت ار ب لمراصف ت الميتقبلية ثمكن لقرية ال قب ضلجغيغ الت ثة منه.

مراكز االتصاالت (السنتراالت)

يرجغ بمغينة قرص سنت ار من النر ألكتران ئقم نر الينت ار  OCBم ئكة الك تيل س ة  12000خط ،اكم سبق ثخص
منه مغينة قرص  3000خط اض يرجغ قراي انتظ ئ .اله مبنص حغيث ايرجغ به  MAIN FRAMالخ ص ب لينت ار اال ئر
اضدائية كم يرجغ به ادائ ال بك ت.


توزيع الخدمة التليفونية:

 .1يبل عغد الم تركين

سنت ار قرص  2700م ترك اض يرجغ منتظرين.

 .2تبل الك ة التليفرنية اضجم لية  193خط 1000/نيمة.
 .3تبل الك ة للم تركين  173خط 1000/نيمة.


مكاتب الخدمة العامة:

-

يرجغ مكتب خغمة ع مة مجه بخغمة الغال (مال – مب ر – دال – كس – تلي راف).

-

يرجغ عغد  2ك بينة أ لية.



كبائن العملة والكارت:

-

يرجغ عغد  4ك بينة لل ركة المصرية للتص ضت.



المحمول والتجوال:

تترا ر ب لمغينة الخغمة التلفرنية للمامر لل بك ت األئا ة ال ملة
لميتخغم

مج

المامر  .ا ع ثص ب تقغير الك ة التلفرنية

بك ت المامر علص ميتري أي ما ظة الكن ثمكن تقغير عغد ميتخغمص تلك الخغمة من خل جه

مر ق اضتص ضت علص ميترى الجمهرئية .قغ أ ئت اضحص ءات أ عغد م تركص المامر علص قغ اد خل
 2013بارال

تنظي
هر م ير

 1.138.000م ترك (ملير ا 138ألف م ترك) اعلك ب غ دخر ال ل ة الخغمة .ليصل اجم لص عغد
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الم تركين  22ملير ا 104ألف م ترك ب رك ت المامر ال لوة .اعلك بك ة تلفرنية تم ل  %30.21من اجم ل سك
الجمهرئية .ايبل عغد ميتخغمص نظ م الك ئت المغ ر مقغم  %93.86من اجم ل الم تركين.


شبكة البيانات والمعلومات (االنترنت):

تترا ر خغمة البي ن ت االم لرم ت ب لمغينة إع يبل عغد ميتخغمص الخغمة  3754م ترك
اليك

خغمة اضنترنت بك ة  %2.92من

ب لمغينة .ايبل عغد ميتخغمص اضنترنت يق اليرعة  32732 DSLم ترك بك ة  %2.12من اليك

ا تين النيب تين ا يفتين أعا عل أ عغد م ترك
بنيبة  %9.27ص اضنترنت ا 261629م ترك

النرعين يبل

الخغمة

ب لمغينة

 6.78ملير م ترك علص ميترى الجمهرئية

اضنترنت يق اليرعة  264 DSLم ترك بك ة  %3.6من اليك

ب لجمهرئية.
 2-1الشبكة األرضية:
أمكن حصر الت ل عن ال بكة األئاية ب لمغينة:
 .1ثخغم سنت ار قرص عغد  16ك بل بي ة  16000خط بم مل مرانة .1.3
 .2ثخص مغينة قرص عغد  5ك بل بي ة  5000خط بم مل مرانة .1.7
 .3يبل عغد كب ين التر يع

سنت ار قرص  25ك بينة تر يع  600جر .

 .4يبل عغد غرف التفتيش

سنت ار قرص  39غر ة ب حج م مختلفة.

 .5جميع ك بلت التر يع الريييية بغاخل مراسير من  P.V.C.قطر  110م .
 3-1شبكة الربط:
تتر ر خطرط الراط علص الميترى الغال اعلص ميترى الجمهرئية بمغ الجمهرئية اعلص ميترى الما ظة عن قريق األث ف
الضريية علص النار الت لص:
 .1عغد دااير الراط بينت ار قرص  35داير ئاط  2Mb/sعلص خط الراط قرص – جرج  -الق ر .
 .2يت الراط بين قري قرص اسنت ار قن عن قريق األث ف الضريية
 4-1خدمة البريد:
تترا ر الخغمة البريغثة لما ظة امغ قن إع يبل م غ الخغمة البريغثة (نصيب مكتب البريغ من اليك ) علص ميتري الاضر
ب لما ظة  78.2ألف نيمة/مكتب .ثق بل علك علص ميتري ئيف الما ظة  84.7ألف نيمة/مكتب .أم اجم ل الم غ
 86.0ألف نيمة/مكتب ا

هر

نيبة ع لية إعا علمن أ ميترى الخغمة البريغثة لمغينة الق ر أا اضسكنغئية يبل حرال  30ألف

نيمة/مكتب.
أم علص ميتري مغينة قرص يخغم المغينة مكتب بريغ ليك

المغينة بخغمة بريغثة تقغئ بارال  15.571ألف نيمة/مكتب.

اض يرجغ بقرية ال قب أي مكتب بريغ.
 )2تحليل الوضع الراهن :SWOT Analysis
 1-2نقاط القوة:
امم سبق ثمكن تاغيغ نق ط القر االت ثمكن علص أس سه إن ء نظ م اتص ضت يلب اضحتي ج ت الميتقبلية للمغينة علص النار
الت ل :
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نط ق الخغمة.

 .1بكة المامر ت ط جميع إنا ء المغينة ايمكنه ت طية قرية ال قب الجغيغ إع أنه
 2-2نقاط الضعف:

 -1الينت ار الم ي لقرية ال قب من النر  EWSDغير مترا ق مع بك ت اضث ف الضريية.
 -2الخطرط الخ لية من الينت ار ض تف ب لخطط الميتقبلية.
-3

ح لة مغ ال بكة لقرية ال قب الجغيغ إع أنه نظي ار

بك ت التر يع من النر النا س اتت ور الخغمة التليفرنية ب ليلب
للب غ المك ن تقع خ ئج نط ق خغمة الينت ار .

 -4ض ترجغ مك تب بريغ
 -5ض ترجغ أنغثة عكية

قرية ال قب.
قرية ال قب

 3-2الفرص:
 -1ترجغ خطة لتاريل الينت ار ال سنتراضت  MSANمترا ق مع بك ت اضلي ف الضريية
 -2اترجغ خطة لتاريل بك ت التر يع النا سية إلص ألي ف اريية.
ح لة تجغيغ الينت ار ب لمراصف ت الميتقبلية ثمكن لقرية ال قب الجغيغ الت ثة منه.

-3

 4-2المخاطر:
عغم قغئ الي ة الا لية للينت ار االمراصف ت الا لية للينت ار ا بكة التر يع علص استي ب ال ي د المترق ة

الخغمة مم يؤدي

إلص إع قة التطرئ اضجتم ع ااضقتص دي للمغينة.
 )3الرؤيه:

"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قطاع متشابك مع كافة قطاعات االقتصاد بما يعزز إنتاجيتها ويدعم تنافسيتها عالميا،
ويهيئ التحول إلى اقتصاد المعرفة وتكون قرية العقب الجديدة مرك از لها"
 1-3األهداف:




دمج

ا ااضتص ضت مع ك ة قط ع ت اضقتص د ()E- Tourism, E- Learning, E- Governance

ي د حج الص دئات الق يمة علص

ا القط .

قرية ال قب الجغيغ مرك ا إقليمي ل لإلبغا التكنرلرج  ،امرك ج ب إقليم

لل رك ت ال لمية تكنرلرجي اضتص ضت

لصن عة البرمجي ت.
 2-3القضايا:


تف يل دائد المؤسي ت اضقتص دثة ب ألداات التكنرلرجية الل مة.



د ع اإلنف ق الاكرم قريل األجل



مار األمية التكنرلرجية اخ صة بين ال ب ب ااألك دثميين.



مج

ن ر خغم ت نرادي تكنرلرجي الم لرم ت



تارير قط



تح آ ق الت ا االم ئكة الغالية



ت جيع اإلبغا التكنرلرج ائي د األعم

الباث االتطرير

قط

ا .ICT

القرى االمن قق الن يية.

تكنرلرجي الم لرم ت ااضتص ضت.
مج

تصنيع الي  Softwareاا .Hardware
تكنرلرجي الم لرم ت.
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ئ ع ميترى كف ء ال رك ت ال ملة

الفرص المتاحة )(Opportunity

مج

تكنرلرجي الم لرم ت ااضتص ضت

است ارتيجيات تستخدم الفرص فى زيادة القوة

است ارتيجيات تتغلب على الضعف

 ترجغ خطة للستبغا جميع

 ت جيع القط

الينتراضت ال أنظمة MSAN

اضليلف الضريية

 أصغائ ت ريع ثاقق اضستف د من

 اضستف د الم لص ص ي د نيبة الم ئكة

التاريل من النظل التم ول ل بك ت

الرقنية ااضنت ج المالص ص تصنيع مكرن ت

التليف ير ال النظ م الرقم

 إستبج

أنظمة ال بك ت النا سية

ب ضلي ف الضريية
 اضدائ ال كية للاركمة اضلكترانية

الخ ص ص تر يع بك ت

بك ت التر يع.

 اضت حة ل رك ت اضتص ضت

 اضستف د من بك ت التر يع اضلي ف
الضريية

بك ت التليف يرنية اضئاية

 اضستف د من بك ت التر يع اضلي ف
الضريية

وتد أر المخاطر

اضدائ ال كية للما ظة

القط

الخ ص ال مل

التر يع االينتراضات المالية
 ال مل عل الترخيص ل رك ت
ت مل

اضدائ ال كية للمغ

اصن عة البرمجي ت

ثانيا االحتياجات المستقبلية:
 )1الشبكة الهاتيفية:

 1-1السنتراالت:

تطرير سنت ار ال قب ا ي د س ة إلص  20000خط ب لمراصف ت الت لية:
 .1الينت ار متراي مع اضلي ف الضريية
 .2الي ة المقترحة  20000خط.
 .3اضحل التجغيغ للخطرط الق يمة ال ألي ف اريية.
 .4ال ي د

مكر ال بكة.

 .5التكلفة اضجم لية التكلفة اضجم لية  40ملير جنية مصري.
 2-1الشبكة األرضية:
تبل س ة ال بكة اضئاية  30000ألف جر بم مل مرانة  %150قغئ س ة الينت ار .
 3-1شبكة الربط:
س ة بكة الراط  200خط من اضلي ف الضريية للراط بينت ار قرص الرييي
 )2شبكة البريد:

تات ج القرية إلص مكتب بريغ نمرعج بتكلفة  3ملير جنية مصري.
 1-2االندية الذكية:
تات ج القرية إل ن دي عك ااحغ سراء م سبق من الجغا  ،قغ قغئت التكلفة اضست م ئية لمكرن ت ال بكة ك لت ل :
 2300 .1جنية مصري لخط التليفر ال بت

مل نصيب الخط من نكرن ت الينت ار اال بكة اضئاية.
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 3 .2ملير جنية مصري لمكتب البريغ النمر ج لمي حة مكتب ضتقل عن  300متر مراع.
 60000 .3جنية مصري لن د عك .
 )3المخطط االستراتيجي لشبكة االتصاالت:
 1-3السنترال:
يتطلب تغعي نظ م اتص ضت الما ظة الت ل :
 .1إحل الينت ار الق يمة بتخرى من النر .MESAN
 .2إحل الخطرط الق يمة بخطرط MSAN
 .3تغعي الينت ار بخطرط جغيغ
 2-3شبكة التوزيع االرضية الرئيسية:
يتطلب تغعي ال بكة اضئاية من نظ م اتص ضت الما ظة الت ل :
 .1إستخغام ك بلت اضلي ف الضريية
 .2احل
علم بت

بكة التر يع الق يمة النا سية بإخري من اضلي ف الضريية
البنرد الت لية:

بكة التر يع ثجب أ تتضمن المراصف ت الم كر

أ -أسس االتصاالت باأللياف الضوئية:
ت تبر اضتص ضت ب أللي ف الضريية أحغ را اإللكتراني ت الضريية  Optoelectronicsالت تغمج نرعين أس سيين من ال لرم
م اإللكتراني ت االضرء .اي تمغ عل اإللكتراني ت الضريية علص م لجة اإل ئات الكهرا يية اتاريله إلص إ ائت اريية
(اا ل كس) اقرق نقل الم لرم ت اريي ل اعلك بتاميله علص إ ئات اريية عات قر مرج من سب لإلئس
من اإل ئات الضريية الميتقبلة

قرف اضستقب

اقغ أدى التقغم ال لم االتكنرلرج ال ي ظهر
أصبح ال ل قرية ص ير .انتيجة ل لك ك
ع لية .اك

.
القر ال رين إلص ورئ

يلة

الم لرم ت ا

علرم اضتص ضت حيث

ضبغ من إثج د اسط نقل جيغ ثيترعب كمي ت كبير من الم لرم ت اعي مراصف ت

ا الرسط ر الليف الضري ال ي ثمت

من مرتبة  Gbpsب إلا ة إلص

و استخلصه

مج

بم اث جغير ب ل قة حيث ثمكن نقل الم لرم ت امن الليف ب ر

ليته اغ الت ريش اسرعته ال لية اص ر حجمه اخفة ا نه.

و نيت :األسس التصميمية االتخطيطية ل بك ت األلي ف الضريية
ث تمغ البن ء التخطيط ل بك ت األلي ف الضريية علص تاغيغ ميتري ت الخغمة التليفرنية بغءاُ من الرحغ اليكنية أا الخغمية
حتص مرقع الينت ار مرئاا بتر يع الخغمة التليفرنية علص ميتري المج ائات ،األحي ء حتص مرقع الينت ار .
ب -شبكات التوزيع المحلية ): Local Convergence Networks (LCN
ث تبر )(LCN

أال البن ء الخ ئج لنظ م اضتص ضت بين الرحغات اليكنية حتص ميتري المج ائ  .حيث يرجغ

كل

عم ئ  /مر /مصنع احغ  Fiber Access Terminalت ي الرحغات الص ير عبر اصلت األلي ف الضريية بخ صية م غ
نقل اإل ئ يبل اإل ئ ب لم غ

 10Mbit/sثمكن ي دته (ا ق للت قغ بين ال ركة اال ميل) .ايت ت ثة المج ائ اليكنية أا

التجمع عن قريق احغات ) Fiber Distribution Terminal (FDTايرجغ به احغات التر يع  1X32 Splitterاتكر تلك
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الرحغات متصلة بمكتب سنت ار

رع  Central Officeتخغم عل األحي ء أا التجم ت الصن عية .ا

النه ثة تتصل

الينتراضت الفرعية ب لينت ار الريييية.

شكل رقم (Local Convergence Networks (LCN) )9
ت -شبكة توزيع غرف التفتيش:
تتنر أحج م غرف التفتيش ) (Manholeب غد نق ط الترصيل بغاخل ال رف .منه
 . mmФغير أنه ثمكن استخغام غرف التفتيش من النر

3×120 mmФ and 9×60

 8×36 mmФبايث أ بم يتن سب مع عغد نق ط

الترصيل .علم بت أقصص عغد نق ط الترصيل لل رف يبل  16نقطة .كم

ال كل الت ل .

شكل رقم ( )10الرسم التخطيطي لنقاط التوصيل لغرف التفتيش )(MH
ث -الحدود الفاصلة:
تت ئ

أحي ن

بك ت التر يع التلفرنية مع بك ت البنية األس سية سراء أك نت بك ت مي ق ال رب أا الصرف الصا أا

بك ت النقل الكهرا ا بك ت اإلن ئ  .اتجغئ اإل ئ أ تتور ال بك ت التليفرنية اميتري الخغمة بتلك ال بك ت األخرى ،سراء
إعا ك نت مترا ية م ه أا متق ق ة .يبن الجغا الت ل الاغاد الف صلة اآلمنة ب ن صر ال بك ت األخرى.
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جدول رقم ( )26الحدود اآلمنة بين شبكات األلياف الضوئية وشبكات البنية األساسية
البي

الاغ الفصل من النر ال ن

الاغ الفصل من النر األا

مترا ي مع

مترا ي مع
ال بك ت بمي ة

التق قع

أكبر من  10م
بك ت مي ق ال رب االصرف الصا

 300م

ك بلت اإلن ئ ااإل ئات الضريية

150م

الك بلت الكهراية جهغ ≤ 600ف

ال بك ت
بمي ة أص ر

التق قع

من  10م
 150م

150م

 100م

100م

 300م

 300م

100م

100م

1000م

1000م

200م

100م

الك بلت الكهراية جهغ ≤  33ك .ف

2000م

1000م

500م

100م ل بك ت إع د

الك بلت الكهراية جهغ ≤  69ك .ف

5000م

1000م

1000م

الك بلت الكهراية جهغ ≤  13.8ك.
ف

التقرية ا500م ل بك ت
الجهغ الكهرا

ج -كابينة توزيع كابالت األلياف الضوئية :Fiber Distribution Hub
تت به ك بينة تر يع ك بلت األلي ف الضريية Fiber
 Distribution Hubمع كب ين التر يع الريييية عنغم
نيتخغم الك بلت النا سية

تصمي ال بك ت التليفرنية.

( كل )11
مراك الخغم ت التليفرنية (الينتراضت)
ت تمغ مخطط ت بك ت األلي ف الضريية عل اجرد
سنتراضت رعية لكل منطقة ايت ئاط الينتراضت الفرعية
ب لينت ار الرييي اال ي بغائ ثقرم ب لراط ب ل بكة
الجمهرئية اال بكة ال لمية.

شكل رقم ( )11كابينة توزيع كابالت األلياف الضوئية

اتيم الينتراضت الفرعية  .Local Convergence Pointاكم ت اإل ئ إليه س بق ت تاغيغ س ة الينت ار ض تختلف كتلك
الخ صة ب ل بكة النا سية ،غير أنه ثمكن القر إ لكل احغ بن يية خط تليفرن ااحغ من خطرط األلي ف الضريية.
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 3-3شبكة الربط:
تقرم بك ت الراط ب لراط بين سنتراضت الما ظة االبراط بين بك ت المامل اضخري بب ض عن قريق الينتراضت .ل ا قغ ائت
الي ة اضجم لية للما ظة كم

الي بق .عم بت تلك ال بك ت مصنرعة من اضلي ف الضريية.

 4-3مكاتب البريد:
ظيل التطيرئ التكنرليرج لي ت يغ الخغمية البريغثية تيؤدي دا الئ مايغادال ق صي الر عليص تييل اتييلي الرسي يل االطيراد البريغثية .في
ظ ل عرلمة النظ امنظرئ أ ال ل أصبح قرية صي ير قيغ أ األاا لتل يب المك تيب البريغثية اليغائ المنيرط بيه ي تليك المرحلية
علص النار الت ل :
تقغث خغم ت البي ن ت االم لرم ت اضلكترانية.
 .1أستخراج ال ه دات اضلكترانية.
 .2حج ت اكر اليفر.
 .3دع مك تب التنييق للج م ت.
احيث أ تلك المك تب تتنت ر

أص ر قرية علص ميترى الجمهرئية ت الغائ المنرط له ثكر أك ر أثج بية

المراحل

المت غد للمخطط ب ية الرصر مرحلي اميتقبل ال تاقيق حل الاكرمة اضلكترانية.
 5-3االندية الذكية:
يتطلب لتطرير الما ظة ان ء عيغد مين اضنغثية عليص ميغى م ارحيل خطية الغ ائسية ايمكين تيغبير مقيرات اضنغثية مين خيل الم اركي
ال ب بية االنق ب ت االمغائص المكت ب ت ال مية ب لقريية ال قيب الجغييغ امين وي يتتطليب قيط تيغعي تليك اضنغينية برصيلت اضنترنيت
ااجه الكمبيرتر ايتكلف الن دي الراحغ ع ر اضف جنية مصري ايراح الجغا الت ل ال ي د الميتقبلية للنغثة االتكلفة المقيرئ
له .
 )4شبكة المعلومات واالتصاالت والقياسات والتحكم المباشر:

ي ي إقي ي ئ تط ييرير خ ييغم ت اضتصي ي ضت لك ي تصييبح ال ييبكة الا كميية م يين بييين ييبك ت البني يية األس سييية ،ق ييغ ق مييت م ييؤخ ار ا ائ

اضتص ضت بتقغث خغم ت التاك المب ر لب ض التطبيق ت م ل نظ م األم

اغ اليرقة أا نظ م التاصيل اضلكتراني للفيراتير.

ات تمييغ اليينظ الاغي يية ليينظ الم لرم ي ت االت ي يل األاترم ي تيك للبنييية األس سييية ميين قييرق ،كهرا ي ء ،غ ي  ،مي ي ق ييرب ،صييرف
صييا  ،ميي ق م لجيية ،علييص اسييتخغام تقنيي ت نظي الييتاك ب لا سييب ت التر ي ييية انظي م لرمي ت المتك مليية لييإلدائ الت ييص تقييرم بييتداء
مهمتهي ي بيتعلص كفي ء امرانية اقيغئ علييص التيراي ميع الت ييرات الخ ئجيية ميع إمك نييية ترسيي ه لتضي عمليي ت جغييغ أا ئاطهي ميين
خل

بكة للا سب ت المالية االخ ئجية.

اتتكر نظ الم لرم ت االتاك التر ي ية من أجه للقي ص ص نق ط ال بك ت ترتبط برحيغات تاكي تر ي يية عكيية ااحيغات ت ي يل
تت ب ص أاترم تيك  ،ب إلا ة إلص الرصلت البينية التص تراط الرحغات مت غد اضتص ضت ايتاك ص النظ م ماط ت عمل عكية
تراع ع د ص غرف التاك المرك ية،

ا إلص ج نب ح م البرامج ال كية التيص تييمح ب لت ي يل المتف عيل تتييح عميل تصيميم ت

داخلييية للمكرن ي ت الم دثيية للنظ ي م بم رنيية الا سييب مييع ت ييخيص األعط ي
اعراه اتبريبه .
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ايتضح من

ا أنيه مين الضيرائى يص نظي الم لرمي ت االيتاك التر ي يية اسيتخغام التقييي الهرمي لل يبك ت كمي ير مرايح يص

كل ( )12حيث يت تقيي ال بك ت إلص أج اء رعية ت مل بصرئ عاتية اتتك ميل ميع األجي اء األخيرى التيص يص نفيس مييترا أا
المرجييرد ييص الميييتري ت األعلييص بايييث ثمكيين تب ي د القي س ي ت االبي ن ي ت بم ي ثضييمن األداء الجيييغ االمتك مييل لل ييبكة ييص جميييع
ميتري ته ايمكن أثض التاك ص ال بكة ككل عن قريق المنطقة المرك ية.

شكل رقم ( )12التدرج الهرمي المقترح لشبكات نظم المعلومات والتحكم
أم نظ م لرم ت اإلدائ المتك مل ياترى علص نظ مين النر األا "نظ م م لرم ت التخطيط اضستراتيجص" ايت ت يله ص
الرقت الاقيقص لتاليل بي ن ت بكة التاك التر ي ية اعمل التق ئير ااإلحص ءات الل مة لتقيي األداء اااع مؤ رات ام
الجرد

ا إلص ج نب ت يل بي ن ت األعم

التج ئية الملاقة ،أم النر ال نص هر "نظ م الم لرم ت التقليغى" اي تمغ علص

تطرير ح م برامج لنظ الم لرم ت األخرى ،مع إمك ن ت أخرى متنرعة لمي عغ الجه

التنفي ى لل بكة علص اتخ ع الق ارئات ب غ

إدم ج جميع ال ن صر المؤور يه.
 1-4أهداف الشبكة المقترحة للمعلومات واالتصاالت والقياسات والتحكم المباشر:
ثمكن تلخيص أ


أ غاف ال بكة المقترحة للم لرم ت يم يل :

ئاط البي ن ت بين أج اء جميع األن طة داخل قرية ال قب الجغيغ من بنية أس سية اأن طة سك نية ااقتص دثة ب ضه
الب ض لتاقيق التنظي االتنييق الل مين



إمك نية ااع الخطط االيي س ت ااضستراتيجي ت اعمل الت يل األم ل للمنطقة بطريقة

ملة ادين ميكية علص ارء

اإلمك ن ت المت حة


تخفيض التكلفة بغئجة كبير ص إن ء ائاط

ق األنظمة ب لمق ئنة ببن ء أنظمة منفصلة و ما الة الراط بينهم ب غ

علك



سهرلة تاقيق التك مل بين األنظمة المختلفة بقرية ال قب الجغيغ بتقل تكلفة
تر ير قنرات اضتص

المطلراة مع نظ الم لرم ت ااضتص ضت األخرى المالية اال لمية
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 2-4خصائص الشبكة المقترحة للمعلومات واالتصاالت والقياسات والتحكم المباشر:
يم يل بي


بت

الخص يص التص ثجب ترا ر

ص ال بكة المقترحة للم لرم ت اا لت لص ثجب مراع ته أون ء التنفي :

التكامل  :Integrationان نص بتك مل النظ م أ مجمرع ت قراعغ البي ن ت االبرامج به ،اا ك نت مر عة ص مراقع
مختلفة إض أنه من الرجهة المنطقية ت تبر احغ ت مل برةية منطقية ااحغ



التحكم فى البيانات  :Data Controlيت التاك ص البي ن ت من خل بنية مت غد الميتري ت ت تمغ علص اجرد
سيطر مرك ية من إدائ قرية ال قب الجغيغ علص البي ن ت المرك ية .اسيطر مالية علص البي ن ت الخ صة بكل مرقع
ص النظ م



شفافية التوزيع :ان نص ب لك أ البي ن ت انظ م الم لرم ت ث مل كرحغ متك ملة اا لت لص إ م ثكتب ،من برامج ض
يتتور باركة البي ن ت من مرقع آلخر



التزيد :اجرد نيبة ت يغ  Redundancyص النظ م المقترإ ثم ل مي أس سية ليببين:
 -أالهم  :ام

ت يل التطبيق ت ص المراقع المختلفة دا الا جة إلص الرجر دام إلص ق عغ بي ن ت مرك ية

 و نيهم  :تر ير البغايل المت حة للت يل ص ح لة حغاث عطل ص أحغ المراقع

كمال البيانات :إ إجراء حركة علص أى بي
الرسيلة لتاقيق كم

من بي ن ت نظ م الم لرم ت ث تبر احغ ااحغ ض تتج أ ،اا لت لص هص

بي ن ت النظ م ،إم أ تت الاركة يصبح النظ م ص ح لة ميتقر ا ض إنه ض تت إقلق ايظل

النظ م علص ح لته الميتقر األالص


استرجاع المقدرة على العمل :ثجب أ يتي النظ م المقترإ بن ء علص م ملته ألي حركة بتنه احغ ااحغ ض تتج أ
بمقغئته علص استرج



خص يصه اقغئاته علص ال مل ب غ حغاث أى عطل به

التحكم الذاتى بالمواقع :اا لك ثاس ال ملر

ص أى مرقع من مراقع قرية ال قب الجغيغ بم يغ من األم

إع أ

المبرمج ص أحغ المراقع ثيتطيع أ ثصنع بنفيه اس يل حم ثة برامجه ااي ن ته بم يتضمن له الخصرصية التص
يرتضيه لتطبيق ته


األمةن :إ النظ م المقترإ يتضمن نظ م أمن  Securityمت غد الميتري ت اان ء علص إعط ء حقرق ماغد لكل ميتخغم
إنه ثمكن الما ظة علص سرية البي ن ت المطلرب الارص علص سريته



كتالوج للبيانات :ا ص

ا الكت لرج ثمكن اضحتف ظ بكل بي ن ت نظ م البي ن ت بم ثضمن دايم أ ثكر الت مل مع

النظ م ااي ن ته من خل سبل الت مل الصاياة االميمرإ به .


التوسع :ثيمح النظ م المقترإ بإجراء أى ترس ت مالية ص المراقع المختلفة للنظ م كم ثيمح بتركيب ا دخ
ترس ت مراقع جغيغ تض ف إلص النظ م اعلك دا أ تتتور المراقع األمنية ب لنظ م



توصيل الحاسبات الموجودة :ب عتم دن علص أسلرب  Bottom-Upص تصمي نظ م م لرم ت قرية ال قب الجغيغ
ثصبح من الطبي ص ترصيل الا سب ت ب لنظ م المقترإ علص يئة عقغ  Nodesمن خل ما ائ يت تصميمه
ب ل بكة.



قواعد بيانات متجانسة :إ اضعتم د علص قراعغ بي ن ت متج نية سرف ييير تم م تنفي البرامج ب ستخغام بي ن ت ص
مراقع ب يغ عنه بم ي يغ ب كل ملارظ من مرانة النظ م اقغئاته
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الحد من كثافةة االتصال :يت تر يع ملف ت اأجه نظ م الم لرم ت علص مراقع قط
خفض ك ة اضتص ضت المتب دلة بين

قرية ال قب الجغيغ بم ثضمن

ق المراقع إلص أقل ميترى ممكن اام يتج ا مرااع اضختن ق ت اظراف

الت يل الارجة ل بكة الم لرم ت.


االعتمادية :إ إت حة التاك ال اتص ص الم لرم ت ب لمراقع المختلفة سييرف ثضمن للنظ م أنه عنغ حغاث عطل بتحغ
المراقع إ بقية المراقع ثمكن أ ت مل ب كل ميتقر ادا أ تتتور ب لمرقع الم طل ،اا لييك

تتوير ال طل سيكر

ماصر الئ ص مرقع ال طل عاته  Fail Softدا أ ينت ر ص ال بكة أا يرقف عمل النظ م ككل.
 3-4األنظمة المقترحة لشبكة المعلومات واالتصاالت والقياسات والتحكم المباشر:
ثمكن أ تتضمن ال بكة المقترحة للم لرم ت ااضتص ضت االقي س ت االتاك المب ر األنظمة الت لية:
 نظ م ابط حركة المرائ نظ م بك ت مي ق ال رب االمي ق الم لجة نظ م ابط البيئة نظ م بكة الكهرا ء -نظ م بكة ال

الطبي ص

 نظ م إدائ الاريق نظ م خغم ت المراقنين نظ م الت لي نظ م اضتص ضت نظ م الخغم ت اليك نية نظ م الم راع ت الص ير نظ م البنركاتتضح الملمح الريييية االبي ن ت المطلراة لكل نظ م من


ق النظ ك لت لص:

نظام ضبط حركة المرور:

 تر ير نظ م الم لرم ت الج ار ية ) (GISلل رائ االمن آت اله مة للمغينة التاك ص اتج ت ح ئات المرائ خل اليرم لتاقيق أعلص انيي بية مراقبة حركة المرائ بنظ م الفرتر ئادائ االفيغير ( )Radar/Video Photoلتاقيق عغم ي د اليرعة أا مخ لفةالمرائ
 تر ير اس يل تاغيغ المراقع ال مرمية ( )Position Global Systemالمب ر ل را ت ال رقة ااإلس ف اتاريكهمرك ي
 تر ير نظ م لرم ت إلصغائ ئخص اليي ئات االقي د داخل قرية ال قب الجغيغ آلي -تر ير نظ م لرم ت عن ترقيت ت اس يل اضنتق

داخل قرية ال قب الجغيغ أا خ ئجه ا جراء عملي ت الاج اآللص به
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نظام شبكات مياه الشرب والمياه المعالجة:

 تر ير إمك ن ت الترصيل ل بكة الم لرم ت للت يل االرق بة اآللية انظ التاك التر ي ية ) (SCADAل بكة مي قال رب االمي ق الم لجة
 تر ير قي س ت ا رط المي ق االملرحة اال ير االجييم ت الصلبة ال ايبة المب ر ب ل بكة تر ير قي س ت المي ق الم لجة من ن حية الكمية االخص يص اا ط المي ق ص نق ط ال ئاع ت التاك ص عملي ت الرى ب لرش االتنقيط آلي ب ضعتم د علص قي س ت المن خ ائقراة التراة تر ير خغم ت د ع راتير استهلك ت المي ق من خل

بكة الم لرم ت ال مرمية

نظام ضبط البيئة:

 -تر ير قي س ت مب ر عن من خ قرية ال قب الجغيغ من حرائ ائقراة اسرعة ئي إ ادئجة إ

ميص االظرا ر

األخرى من برئ اعراصف ئملية
 تر ير قي س ت مب رق من المختبرات عن ميترى الملرو ت ص قرية ال قب الجغيغ م ل جييم ت الغق يق اال ات صالهراء
 تر ير قي س ت الصرف الصاص من تغ ق اخص يص المراد الصلبة اكمية األكيجين الم اب اال يرت االمراد ال ضريةالمتاللة
 تر ير قي س ت مب ر من المختبرات عن مراحل الم لجة للصرف الصاص تر ير قي س ت عن كمي ت مخلف ت قرية ال قب الجغيغ من القم مة امرقف است لله

نظام شبكة الكهرباء:

 -تر ير اضتص

بنظ الت يل االمت ب ة اآللية انظ التاك التر ي ية ) (SCADAل بكة الكهرا ء داخل قرية ال قب

الجغيغ
 تر ير م لرم ت مب ر عن قراءات تغ ق الكهرا ء داخل ال بكة ااضستهلك ت ص مراقع األن طة اضقتص دثة -تر ير م لرم ت مب ر عن أم كن األعط

ص ال بكة ات خيصه

 تر ير م لرم ت عن مراقع اقراءات احغات ترليغ الط قة االارائ ب ستخغام احغات الط قة الفرتر رلتية)(Photovoltaic
 تر ير خغمه اضست لم اد ع راتير استهلك ت الكهرا ء عبر ال بكة

نظام شبكة الغاز الطبيعي:

 -تر ير اضتص

بنظ الت يل االمت ب ة انظ التاك التر ي ية ) (SCADAل بكة ال

 -تر ير بي ن ت مب ر عن تغ ق ال

ص نق ط ال بكة ات خيص األعط

الطبي ص بقرية ال قب الجغيغ

رئ حغاوه

 تر ير خغمه اضست لم اد ع راتير استهلك ت األ راد اد ه من خل نظ م الم لرم ت ال مرمص

نظام إدارة الحريق:

 تر ير نظ م لرم ت لراط بكة إن ائ حريق تلق يص عن قريق أجه است -اضتص

ب بكة مك اة الاريق التص يتاك يه النظ م اآللص لت يل ئ
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 تر ير م لرم ت عن األمن الصن عص اأم كن أخط ئ الاريق داخل قرية ال قب الجغيغ ااس يل المك اة

نظام خدمات المواطنين:

 تر ير نظ م لرم ت لخغمة المراقنين ت مل التتمين اضجتم عص االصاة االمراليغ االر ي ت االيجل المغنص االجرا اتاصايفة الا لة الجن يية ) (Criminal Recordsاسجلت ال را ال ق ئية االقض ث
 عمل نظ لألئ فة اضلكترانية ) (Electronic Filingاأنظمة المك تب ) (Office Automationللرو يق االصرئ تر ير نظ م لرم ت عن صاة المراقنين ات ئيخه المراص ،امت ب ته ال لجية داخل المغينة ،ب إلا ة إلص خغم تالطرائئ ()Emergency Services
 تر ير نظ م لرم ت ل رك ت التتمين الصاص االتتمين علص المن آت اال را ت عن المغينة تر ير نظ م لرم ت ل ملي ت تر يع البريغ امت لق ته االفر اآللص ب ستخغام نظ م الت رف الضريص علص الاراف)(Optical Character Recognition
 مت ب ة حضرئ اانصراف ال ملين ب لهيئ ت ب ستخغام نظ م إدائ الاضرئ علص الا سب

نظام االتصاالت:

 تر ير قنرات اضتص ضت ال دثة من خل الينتراضت اآللية داخل قرية ال قب الجغيغ اخ ئجه تر ير خغم ت بك ت الم لرم ت داخل قرية ال قب الجغيغ اخ ئجه م ل البريغ اضلكترانص ااضنترنت ،مع التركي علصاس يل مت غد الرس يط )(Multi-Media
 تر ير براتركرضت اضتص -تر ير إمك نية اضتص

مع بك ت الا سب ت األخرى م ل براتركر  TCP/IPاغيرق

بماط ت األقم ئ الصن عية األئاية داخل اخ ئج المغينة

 تر ير خغم ت اضست لم اد ع ا تراك ت اضتص ضت من خل

بكة الم لرم ت ال مرمية

نظام الخدمات السكانية:

 تر ير عملي ت التيرق ااضست لم االغع ثة االترايج ب ستخغام بك ت الا سب ص اليرار م ئكت ،المالتاالصيغلي ت
 -تر ير نظ م لرم ت متك ملة لليك

عن الفن دق ،المط ع  ،أم كن انتظ ئ اليي ئات ،النرادى الري اية ،أم كن التر يه،

خرايط الطرق اخل ه
 تر ير إمك ن ت تيمح ب لترصيل علص نظ التاك األترم تيكص ) (Building Automationص المب نص ال مةااإلستراتيجية م ل التاك ص التكييف ا تح األبراب الكتراني اك ميرات الرق بة امك اة الاريق
 الترصيل بنظ األمن االام ثة ادااير التليف ير الم لقة

نظام المشروعات الصغيرة:

 تر ير نظ م لرم ت لراط الميت مر ص الم راع ت الص ير ب لميتهلك اا لهيئ ت الممرلة له تر ير نظ الم لرم ت عن مراقع األن طة اضقتص دثة االار ية االمهنية ل مل التنييق الل م بينهم داخل قرية ال قبالجغيغ
 -تر ير البي ن ت الل مة لضم

الجرد اعمل التق ئير ااإلحص يي ت الل مة لتنظي األداء
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 -تر ير اس يل اضتص

للتيريق ) (Telemarketingللمنتج ت اأخرى لتر ير راء المراد الخ م الريييية الل مة

لألن طة
 تر ير الخغم ت المطلراة للجم ي ت الت انية االجه ت األ لية األخرى الم تركة ص الم راع ت الص ير

نظام البنوك:

 تر ير نظ م ثيمح ب مل األعم -تر ير خغم ت اتص

البنكية الكتراني من ساب ا يغا انقل اخل ه

البنرك بفراعه المختلفة ا رك ت اضيتم

ااضعتم د

 تر ير نظ م حم ثة اأمن ا قف ء حرايق متقغمه داخل البنرك -تر ير نظ م م لرم ت ثيمح ب مل األئ فة اضلكترانية ،اأتمتة المك تب ب لبنرك بطريقة ميير
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في

آليات إدارة التنمية
العقب الجديدة:

التجمع

العمراني

الجديد

مقدمة:
علا ماد كااتتهاا تيقياأل األهادام اليروا ة قتيقياأل التا ان

اإلدارة هي الركيزة األساسية التي تستند عليهاا التنيياة ثيات قت ا

بين هذه األهدام .قيساعد أسل ب إدارة التنيية اليناسب قالصييح عل تيقيأل أهدام التنيياة العيرانياة ثيات ضماين إلا ثاد كييار
معيشة قو دة ثياة أفمل.

االستغالل األمثل للي ارد الطييعية قاليشرية ميا ضمين ال ص ل إل أهدام اليجتيع قي فر لهم مست

تعتير اليشاركة قالشراكة االضجابية قالاعالة بين أفراد اليجتيع ال اثد أثد أسس اإلدارة الجيدة فلقد أكد الياثث

علا أهيياة هاذا

الاكاار عنااد إعااداد ب اراما التنييااة قأ تاادعيم دقرهيااا ه ا الوط ا ة األقل ا فااي يريااأل الدضيقراييااة ثياات أ قنيااع إثساااب الااارد ب و ا ده
قأهييته ليجتيعه.
أصااييل الش اراكة ماان أعااام عناصاار التنييااة فااي الاادقل الناميااة نا ا ار لاادقرها فااي تقلياال تكااالي
قأصييل التنيية الي انية مسؤقلية مشتركة بين الي ما
ياة لليشااركة عاان يرياأل تا فير اإلم انااا

الييلية قالي اينين كياا أ الجهاا

التنييااة قمساااعدة الي مااا

الييلياة ضقاع علا عاتقهاا بناات اعادة

اليشارية قاليادضاة لليجتيااع الييلاي .قأصاييل نسااب اليشااركة قالشاراكة ماان أهام مؤ ا ار

التنيية الي انية.

أوال :مفاهيم أساسية:

 .1الجهات المحلية الفاعلة :)LA( Local Authorities
هي وييع العناصر الييلية الييثلة في مجي عة األفراد أق اليجي عاا

االوتياعياة أق اليؤسساا

التاي لهاا مصالية فاي تطا ير

منطقة ميلية ميددة قالتي ضي ن أ تتأثر بش ل ميا ر أق غير ميا ر بصنع القرار (بطريقة إضجابية أق ساليية قيعتيار أقل ا الاذقن
ضي ن أ قؤثرقا في الق ار ار

أق قرغي

 .2الشراكة :Partnership

في التأثير عليها وها

فاعلة ميلية.

نشاط ا تصاد قنشأ بامل تعاق األ واص ذق اليصاالح اليشاتركة إلنجاان مشارقي معاين قيي ان أ تكا

يييعاة التعااق

تجارية مالية تقنية أق تكن ل وية.

 .3المشاركة :Participation
يام الينايا

غير الربيية قاألفراد بإ امة عال ا

مستيرة قدائية بهدم تطييأل الرؤية الجياعية إلفادة اليجتيع.

 .4الشراكة بين القطاع العام (الحكومة) والقطاع الخاص ()PPP( )Public – Private Partnership
-1البعد االقتصادي لنشأة التشاركية :الييت عن قضع صيغ ودقدة لتي يل مشرقعا
مشاركة القطاي الواص في ا امة مشرقعا

الينية االساسية

اليرافأل العامة قالينية االساسية قادارتها (الكهربات اليياه قالصرم قالصيي النقل

قغيرها ...
ق د اوان ان

مشاركة القطاي الواص في مشرقعا

تيرم عق د مشاركة تعهد بيقتماها ال

الينية االساسية قالودما

قاليرافأل العامة في مصر للجها

ركة اليشرقي تي يل قانشات قتجهيز مشرقعا

ييقل راكة القطاي العام قالواص بش ل رئيسي في مجاال

الينية االساسية قاليرافأل العامة.

الينية األساسية اال تصادضة مثل (االتصاال

قالطرق قالينية األساسية االوتياعية مثل (الصية قالتعليم قالودما
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أي أن التشاركية هي استثمار القطاع الخاص في المرافق العامة والبنية األساسية.
فإن االهداف الرئيسية لتطبيق التشاركية على النحو اآلتي:
أ .ضيا ت فير األم ال قاالستثيا ار
ب .و دة الودما
 .تواي

المرقرية لعيلية التنيية

العامة قانوااض تكلاتها

األعيات التي يلية عن الي اننة العامة للدقلة

ث .توايض معدال

اليطالة قالاقر

هنا فإ التشاركية بين القطاعين العام قالواص في مجال الينية التيتية قاليرافأل العامة ه ضرقرة ص ى
أ-مزايا التشاركية:
اليطل بة بج دة أفمل قتكلاة أ ل



ت فير الودما



تسريع عيلية التنيية



خلأل فرص عيل ودقدة قتقليص معدال



ت يين التكن ل وية اليدقثة قنقل الوي ار



ت نيع مواير قعبت اليشرقي عل القطاي الواص



تيسين تنافسية اال تصاد

اليطالة

وهناااع عاادة مباااد يج ا توفرهااا بااين الشااركاو والموةااحة بالشااك التااالي إلنجااا ولتحقيااق عمليااة الشاراكة بااين الدولااة والقطاااع
الخاص ،وهي:
-

االلتزام والتعهد Commitment

-

االستمرارية Continuity

-

الشفافية Transparency

شك رقم ( )1اسس الشراكة الناجحة بين القطاع العام والخاص
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 .5التشاركية بين العام والخاص والبعد االجتماعي لعملية التنمية للمجتمع العمراني الجديد:
مساهية القطاي الواص في االستثيار بالينية األساسية الانية قاالوتياعية.
حدود التشاركية بين العام والخاص :Public Private Partnership/ ppp


ةرورات التشاركية :ستك

طاعا

الطا ة قالنقل قبراما تا فير السا ن االوتيااعي قالييااه قالصارم الصايي أقلا القطاعاا

تعاقناا باين الي ماة قالقطااي الوااص فاي تناياذ قبناات قإدارة مشارقعا
التاي سيساتهدفها برنااما الشاراكة اليقتار ،فالشاراكة تيثال
ً
ذا



أهيية خاصة في مجال الينية االساسية أق تل اليتصلة باليرافأل العامة الرئيسية.

أهداف ومبررات استخدام أسلوب الشراكة:
-

تسريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد من خالل تشجيع االستثمار المحلي واألجنباي فاي كا المجااالت بماا
فيها قطاعات البنية االساسية.

-

توفير البنية االساسية العمرانية الالزمة لتحقيق تنمية المجتمع العمراني.

-

رفع الجودة وكفاوة البنية االساسية والخدمات العامة.

-

تخفيف األعباو التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

-

تشجيع االستثمار وتحفيز التنمية بما يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعياة قاليسااهية فاي خلاأل فارص العيال قتواايض
معدال

اليطالة قم افية الاقر ت فير الينية االساسية اليسهلة لتنيية اليجتيع العيراني وذب قضخ اليزياد مان االساتثيار

الواص الييلي قاألونيي في مجاال

ودقدة.

 .6المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات العامة على مستوى التجمع العمراني المقتر :
تعد اليشاركة بين القطاعين العام قالواص أثد ال سائل األساسية التي ضي ن أ تسهم في تي يل تقدضم الودما

العامة عل

اليست ى الييلي.
هناع ثالثة طرق لتقديم الخدمات العامة واالجتماعية وهي:
 .1الجمع بين الملكية واإلنتاج :قفي هذه اليالة تك

الدقلة هي اليقدم الييا ر للسلعة أق هذه الودمة (Direct provider

 .2قيام القطاع الخاص بتقديمها تحت إشراف ورقابة الدولة :قفي هذه اليالة تك
للقطاي الواص لتقدضم الودما .

مس لية الدقلة هي ت فير اليي ة اليالئية

 .3المشاركة مع القطاع الخاص :قفي هذه اليالة تق م الدقلة بت فير الودمة بدق القيام باإلنتاج أ عندما تينح للقطاي الواص
مهية القيام بالودمة (مثل ويع القيامة إنارة الش اري بنات اليدارب قاليرافأل العامة ....قذل من خالل عيليا

التعا د

الواروي ( contracting-outمعه.
قمن ثم فإ الدخ ل في عال ة مشاركة تعد أثد اآلليا

التي ضي ن ت فير الودما

بص رة أق أخرى لتقدضم الودمة العامة من خالل عال ة تعا دضة.
قتوتل

مس لية القطاي الواص قفقاً لن عية التعا د قمدته كيا في الش ل التالي.
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مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

شك رقم ( )2األشكال المتعددة للمشاركة حجم مسئولية القطاع الخاص
يعود قرار المجتمع العمراني للدخول في مشاركة مع القطاع الخاص من أج تقديم الخدمات العامة إلى عدة أسباب منها:
 .1اإلسراع بتنفيذ المشروعات ذات األولوية بتجميعها وإنجازها من خالل طرق حديثة.
 .2تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة واالجتماعية
 .3تخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة
أ مشرقعا

اليشاركة ترتيط بيشرقعا

ي يلة األول (مشرقي صرم صيي قالذ

د ال تودم أثياناً اليصالح صيرة األول

(ويع القيامة للناب داخل ال ثدة الييلية أق الييافاة.

 .7أنواع الشراكة:
أ-

ش اراكات تعاونيااة

 :Partnerships collaborativeقتاادقر ثا ل إدارة قتنااايم الش اراكة علا أساااب تشاااركي بااين

القطاعين العام قالواص

ب -شاراكات تعاقديااة  :Partnerships contractingقتعنا بترتييااا
هذا التصني

ت صاايل الواادما

قدخل ناام الشراكة بين القطاعين العاام قالوااص ( PPPضاين الشاراكا

بي وااب عقااد بااين يارفين ققفااأل
التعاقنياة بينياا تأخاذ الشاراكا

التعا دضااة إ ا ال عدقاادة مثاال التااأوير اإلدارة الودمااة الييااع الكلااي أق الجزئااي الش اري االسااتراتيجي قاالمتيااان قياادخل

ضين االمتيان إ ال عدقدة أبرنها ناام الينات ا التشغيل ا نقل اليلكية ( BOTقله تارعا

عدقدة مثل BOLT, PBO

 Boo, Roo, Bootقغيرها قيي ن استيداث صيغ أخرى تتناسب مع اليشرقي اليراد تنايذه.

نمااذج الشاراكات باين الجهاات الحكومياة والقطااع الخاااص  Partnership Modelsال ق واد أسال ب م ثاد لتيقياأل الشاراكة بااين
القطاي العام أق القطاي الواص باليشرقعا

التني ية ضي ن تطييقه عل ويياع اليااال

قلكان ضي ان ال صا ل إلا األسال ب األمثال

في كل ثالة عل ثدة قأضماً تتن ي أساليب الشراكة مع القطاي الواص قدروة مساهيته قمس لياته فيهدا ييقاً لكل أسل ب.
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ويوةح الشك التالي أسالي الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم المشروعات الخدمية بصفة عامة ودرجة مساهمته فيهاا علاى
النحو التالي:
-

عق د الودمة Service Contracts

-

عق د اإلدارة Management Contracts

-

عق د اإلضجار Leasing Contracts

-

عق د االمتيان Concession Contracts

-

الينات قالتشغيل قنقل اليلكية Build, Operate, Transfer “BOT

-

الينات قالتيل قالتشغيل قنقل اليلكية ”Build, Own, Operate, Transfer “BOOT

-

الينات قالتيل قالتشغيل ”.Build, Own, Operate “BOO

-

الييع (الييع الييا ر أق من خالل بيع األسهم في األس اق اليالية أق الييع للعاملين قاإلدارة .

شك رقم ( )3أسالي الشراكة مع القطاع الخاص ودرجة مساهمته فيها
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جدول رقم ( )1االختيارات المتاحة لهيكلة مشروعات الشراكة

آلية عقود الشراكة

تأسيس و توفير سوق
التموي الالزم

متوسط مدة
العقد

تقديم
الخدمات

أو اإلدارة

بدون تحديد

الدولة

الحصول على

توفير رأس

صافى اإليرادات

توفير التموي

امتالع األصول

المال العام

أو صافى

طوي األج

قانونيا

الدولة و
القطاع

الخسائر
الدولة

الخاص

الدولة و
القطاع الخاص

الدولة

توفير التخطيط
للقطاع ومراقبة
الخدمات

الدولة

عقد خدمات

 3 -2عام

قطاع خاص

الدولة

الدولة

الدولة

الدولة

الدولة

عقد إدارة

 5-3عام

قطاع خاص

الدولة

الدولة

الدولة

الدولة

الدولة

 30-20عام

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

الدولة

الدولة

بناو و تشغي و تملك

 30-20عام

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

الدولة

حق االستغالل

 30-20عام

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

الدولة

الدولة

 30-10عام

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

قطاع خاص

الدولة

بناو و تشغي ونق
ملكية

مبادرة تموي القطاع
الخاص

المصدر :الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاص ا الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ا وزارة المالية ا يونية 2009

أ-

عقود الخدمة :Service Contracts

التعريف :قهاي تتاراق ،ماا باين ساتة اه ر إلا سانتين قتساتودم هاذه الن عياة مان العقا د لتقادضم خادما
قإثالل قتجدقد ي ا

مياه الشرب أق أعيال تشغيل قصيانة ميطا

ف اتير الكهربات قاليات من يل القطاي الواص لصالح وها

رفاع ميااه الصارم الصايي قتشايل اراتة العادادا

ث مية قغير ذل .

شك رقم ( )4عقود الخدمة Service Contracts
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قتيصايل
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ب -عقود اإلدارة :Management Contracts
التعريف :قتتراق ،مدة هذا الن ي من العق د ما بين ثالثة إل خيس سن ا .
ق د ظهر نجا ،هذه العق د في عدد من القطاعا

ويع اليولاا

قتشغيل قإدارة ميرق اليولاا

قمصنع معالجة اليولاا .

شك رقم ( )5عقود االدارة Management Contract
ت -عقود اإليجار :Leasing Contracts
التعريف :مثل تأوير اراضي امالك دقلة قيي ن استودام هذه الطريقة في طاعا

شك رقم ( )6عقود االيجار
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ث -عقود االمتياز :Concession Contracts
التعريف :تينح مجالس اليد عق د امتيان للقطاي الواص .قتروع األص ل إل مجالس اليد عند نهاضة فترة االمتيان التي عادة ماا
تتراق ،ما بين  15إل  30عاما.
قيي ن استودام هذه الطريقة في مجال النقل قالي اصال

قإدارة ي ا

ت نيع مياه الشرب في التجيع العيراني.

والفكاارة األساس اية فااي هااذا االمتياااز هااي يااام ااركة خاصااة بتي ياال قبنااات قتشااغيل مشاارقي خاادمي ودقااد فااي مجااال (االتصاااال
الكهربات اليياه قالر

النقل قغيرها لاترة ميدقدة تروع عند نهاقتها األص ل للدقلة.

شك رقم ( )7عقود االمتياز Concession Contracts
ج-

عقود البناو والتشغي ونق الملكياة ) Build, Operate, Transfer (BOTهاذه العقا د لتناياذ مشارقعا

قميطاا

الكهرباات

قالتزقد بيياه الشرب
 عقود البناو والتملك والتشغي ونق الملكية )Build, Own, Operate, Transfer (BOOTخ -عقود البناو والتملك والتشغي )Build, Own, Operate (BOO
د-

عقود البيع Sale
-

ذ-

البيع المباشر Direct Sale

بيع األسهم في األسواق المالية
البيع للعاملين واإلدارة

عقود الملكية المشتركة لليشارقعا
اليشرقعا

باين القطااعين العاام قالوااص  PPPاق تواايض مسااهية الي ماة فاي ملكياة الشاركا

اليشتركة.

قييين الجدقل ادناه ان اي عق د التشاركية قاساليب التعا د.
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جدول رقم ( )2انواع عقود التشاركية واسالي التعاقد
الفئة االساسية

احتماالت

مسئولية

العقد الفرعي

ملكية االصول

خاروي

عام

عام

صيانة

عام

عام  /خاص

عام  /خاص

تشغيل

عام

عام

عام

5-3

تسليم الياتا،

عام

عام

عام /خاص

3-1

عق د االضجار

عام

عام

خاص  /عام

10-5

عق د االمتيان

عام  /خاص

خاص  /عام

خاص  /عام

10-20

عقد ادارة قت ريد

فترة العقد

االستثمار

المخاطر
عام

3-1
5-3

بنات – تشغيل –
اليلكية الواصة

تي يل

لألص ل (تي يل

(*BOT

القطاي الواص

ميادرة تي يل
القطاي الواص

خاص

خاص

خاص  /عام

خاص

خاص  /عام

خاص

*  BOTعيارة عن يام القطاي الواص بتشييد قبنات ( Bاثد مشرقعا
ثم ضق م بتشغيله قارداته ( Oفي مدة االمتيان اذ ضيصل عل التكالي

30-10

40-20

الينية االساسية من م ارده الواصة

التي تييلها باإلضافة ال تيقيأل اربا،

عن يريأل الع ائد قالرس م قبعد انتهات مدة االمتيان قتم نقل اليشرقي بعناصره ال الدقلة قتشيل BOT
صيغاً قعق داً موتلاة تتجاقن  75صيغة انار اليليأل 2 1

أهمية شراكات ال :BOT
كيا قن ًعا (تل التي ال ضي ن عل اليدى
أ -ت فير السلع الودما أق اليرافأل المرقرية قالالنمة لليجتيع العيراني الجدقد ً
نسييا .
القصير ت فيرها بالي ارد اليالية الي مية الييدقدة ً

ب -سد النقص في التي يل الي مي ليشرقعا

الينية االساسية اليجتيعية قتواي

 -تيري عجلة اال تصاد الييلي قاال لييي قنيادة في معدل الني اال تصاد

األعيات عل ميزانية الدقلة.

باتح مزيد من الارص أمام القطاي الواص.

ث -نقل قت نيع اليواير قتقاسيها بين القطاي الي مي أق العام قبين القطاي الواص.
ج -االستاادة من خيرة القطاي الواص في اإلدارة قالتشغيل قبالتالي رفع الكااتة اال تصادضة ل ثدا
قستك

طاعا

النشاط اال تصاد .

(الكهربات قالطا ة النقل كالطرق قالنقل داخل التجيع العيراني اليياه قالصرم الصيي قإدارة اليولاا

إضافة إل مشرقعا
الثًقا ليشيل طاعا

الس ن االوتياعي من أقلا القطاعاا
الودما

الصالية

التاي سيساتهدفها مشارقي تنيياة اليجتياع العي ارناي كياا ساييتد اليرنااما

االوتياعية من صية قتعليم قغيرها.

يمكن تصنيف مشروعات التشاركية الى  3اقسام رئيسية:
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 1المشروعات الممولة ذاتيا  :Financially self-standing concessionقهي اليشرقعا
رسا ا م مقاب اال اس ااتودامها قتكا ا
قالودما

التي ضي ان بي ويهاا تيصايل

ااادرة علا ا تغطي ااة قتي ي اال ناقاته ااا ال أرس اايالية قالتش ااغيل قينطي ااأل ذلا ا علا ا الط اارق قالي ارف ااأل

اليريدضة.

 2المشروعات المختلطة  Hybrid PPPقهي اليشرقعا
أ هذه اليشرقعا

هااذه اليالااة ض ا

مجدضاة ا تصاادضا قاوتياعياا قلكان غيار مجدضاة مالياا أ

التي تك

غير ادرة عل تغطية كافة مصارياها الرأسيالية قمصاريف التشغيل؛ ذل إما ألسياب اوتياعية؛ قفي مثل

ماان الماارقر أ تسااهم الجهااة العامااة بتقاادضم الاادعم لسااعر هااذه الودمااة بااالارق بااين رسا م االسااتودام قالتكلا اة

اليقيقية (مثال ذل

طاي الكهربات .

 3مشااروعات مبااادرات تموي ا خ ااص ُ :Private Finance Initiativeضعاهد هااذا النا ي ماان الش اراكا
القطاعاا التااي ال ضي ان فيهااا فاارض رسا م اسااتودام أق ض ا فاارض مثاال هاذه الرسا م غيار مقيا ل ماان الناثياة السياسااية؛ مثااال

ااابال للتطييااأل فااي كاال

ذلا فااي مجااال الواادما
قالسج

قمياني الييليا

العامااة إنااارة الطاارق قتنقيااة اليياااه اليسااتعيلة قفااي مجااال م ارفااأل االسااتودام الي ا مي مثا

اليياااكم

قغيرها.

 .8عقود المشاركة :بالنسبة لمجال التطبيق لنماذج المشاركة المختلفة بين القطاعين العام والخاص للوفاو بتقديم الخدمات
العامة مثل ويع القيامة قاإلنارة العامة قخدما
الودما

الصرم الصيي قخدما

الينية األساسية قالودما

الصيية باإلضافة إل

الانية قاليساعدة األخرى

العق د التي تشيل ويع القيامة قالناافة قإعداد اليساثا
قالصرم الصيي قخدما

الومرات قإنشات منايأل انتاار السيا ار  .اإلنارة العامة قخدما

الينية األساسية األخرى باإلضافة إل الودما

لعق د اليشاركة مع القطاي الواص في مجاال

الودما

اليياه

الصيية.

االوتياعية كالتعليم قالصية.

اإلطار الذي يحكم مشاركة المحليات بالمشروعات االستثماري ،فإنه ال بد من التمييز بين أربعة أنواع من القطاعات فيما يتعلاق
بصياغة الخطة االستثمارية على مستوى المحليات:
القطاعات الرئيسية :وتشم أربعة قطاعات رئيسة وهي:
قطاع الكهرباو :قيشيل اليراما قاليشرقعا
قطاااع النق ا والمواصااالت :قيماام مشاارقعا

الواصة بيد قتدعيم ي ا
رصا

الكهربات بالييافاة.

الطاارق الييليااة قالطاارق داخاال اليااد قبنااات الكيااار قاألنااااق قاليعاادضا

قمااا

ابه.
قطاااع المرافااق :قيصاام مجي عااة ماان الي اراما (مشاارقعا

بيااد ااي ا

مياااه الشاارب قمااد ااي ا

قاليصارم قاألمن قاإلياات قاليرقر.
قطاع الخدمات :خدما

صيية قتنيية اليرأة قالطال.

المشروعات التشاركية في مجال الصناعة (المجمعات الصناعية الصغيرة والحرفية)
المشروعات التشاركية في مجال النق :



مشرقي خط ات بيس لودمة اليجتيع العيراني الجدقد
مشرقي الودما

الل وستية في الينطقة الصناعية قاليرفية

المشروعات التشاركية المطروحة في مجال الكهرباو (انشاو محطة طاقة جديدة ومتجددة)
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مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص:
ا مشرقعا

الشراكة مع القطاي الواص ضي ن أ تغطي مجاال

عدقدة والتي من أهمها ما يلي:



مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لبناو المدارس



مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الصحة



مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المرافق (محطة مياه صرف صحي ).../



مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال النق (انشاو الطرق)
جدول رقم ( )3بعض المشروعات المقترحة على اساس تشاركي

ثانيا :آليات إدارة التنمية المقترحة:

نا ار لتن ي العناصر الييلية الااعلة بالتجيع العيراني اليقتر ،بالعقب الجدقدة ق ييها قالترابط فييا بينها ضاهر أهيية قو د آليا

إلدارة عيلية التنيية بالتجيع قللتنسيأل بين هذه الجهاا

ثيات تاؤد اليصاالح اليتعارضاة قالصاراعا

إلا االساتودام غيار الساليم أق

اإلدارة غير الاعالة للي ارد.

قيعتد فكر التدعيم الذاتي لليجتيع العيراني اليقتر[ ،كيا ه م ضح بالش ل ر م ( ] 8عل فكر الشراكة قالتي تمين االستدامة

اليالية لليشرقعا

قالتي تين عل

ناعة أساساية مؤداهاا أ هاذه األيارام الييلياة الااعلاة تنادرج فاي إياار عال اة ماا سا ات مناياة

من خالل أ ال تناييية مؤسسية قاضية قميددة أق من خاالل أ ا ال ققساائط غيار ميا ارة (الصايافة ..ال ساائل التقليدضاة النتقاال
اليعل مااا
اليسااتثيرق

قلكنهااا وييعااا تيث اال منا مااة  Systemتتي ااادل م ناتهااا أق أيرافه ااا اليوتلاااة (اليؤسسااا
الجيعيااا

الي ميااة اإلدارة الييليا اة

األهليااة اليجااالس الييليااة اليوطط ا  ....قبالتااالي فااأ ت ضاايح ماه ا م الش اراكة ققضااع هي لهااا قتيدقااد

مؤسساتها ققضع ل ائيها التنايذضاة ضيادد اإلياار الاذ تتااعال داخلاه مجي عاة الغاضاا
في التنيية.
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شك رقم ( )8فكر التدعيم الذاتي للمجتمع العمراني المقتر

 1-2أسلوب إدارة التنمية المقتر :
ضقتر ،أ ضق م فكر إدارة التنيية بالتجيع عل فكر اإلدارة التااعلية قليس اإلدارة التنايذضة ثيت تيثل أهام أهادام اإلدارة التااعلياة
تيقيااأل الت ا ان بااين االسااتيطا اليشاار قاالسااتيطا الواادمي قاالسااتيطا اال تصاااد (الز ارعااي قالصااناعي  .قيتييااز أساال ب اإلدارة

التااعلية باليرثلية فاليرثلاة األقلاي فقاط فاي التنيياة هاي التاي قاتم تصايييها قتناياذها قمان خاالل تقيايم نجاا ،أهادام اليرثلاة األقلاي
للتنيية قتم قضع

في اليراثل التالية ييقا لناام السا ق لاذل فهاي أفمال

ل قاتجاه التنيية لليرثلة التالية قيتم قضع اليوططا

في اليااظ عل االستثيا ار قالي ارد كيا انها تتطلب قو د عيلية رصد قتقييم قمراوعة مستيرة ليوططا
قيي اان تيقيااأل هااذا الاكاار ماان خااالل تش اكي وكالااة لااةدارة المحليااة بااالتجمع العمرانااي المقتاار تكا

التنيية.
مسااؤقلة عاان إدارة عيليااة

التنيية تش ل من مجي عاة مان اليا ظاين لادقهم خيارة فاي إعاداد اساتراتيجية التنيياة الي انياة للتجياع اليقتار ،قتواتص باإدارة التنيياة لليشارقعا

اليقترثة بالتجيع .قتأخذ هذه ال كالة مهام رئيسية تتيثل في

 دعم اليشاريع الصغيرة قاليت سطة اليجم.
 ت فير الودما

االستشارية لليستثيرين قاليانيين ق طاي األعيال التجارية الييلية.

 إعداد براما التنيية الييلية.
 صياغة خطط للتنيية الييلية بيا قتيا

مع أهدام استراتيجية تنيية الييافاة ك ل.

 اليساعدة في تيدقد معاقير اختيار اليشاريع التي تنايها السلطا
 اليشاركة في تقييم قاختيار اليشاريع.

 اليساااعدة فااي رصااد التقاادم اليياارن قاليؤ ا ار

لليشاارقعا

الييلية بالتعاق مع الجها

اليانية.

اليناااذة قاإلبااال عنهااا فااي ضا ت اليؤ ا ار

التااي قضااعل فااي

استراتيجية التنيية.
 اليشاركة في أنشطة التقييم اليتعلقة باليعد اإل لييي لالستثيا ار .

 2-2الجهات المشاركة في إدارة التنمية:
قتم تش يل قكالة التنيية الييلية اليقترثة من خالل عدد من الجها
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مجموعة اإلدارة المحلية:

 قتيثل دقر هذه اليجي عة في التنايذ قاليتابعة ليشرقعاميثلاة عان السالطا

قالر ابة عليها قتمم وها

التنيية اليقترثة قاإل رام علا مصاادر التي يال الاذاتي اليوتلااة

الييلياة قالعااملين بااإلدا ار

الي مياة اليعنياة بتنيياة

القطاعياة قالجهاا

التجيع اليقتر.،


مجموعة األهالي:

 تيثاال عينااة منتييااة أق ميثلااة عاان اليجتيااع الييلااي اليياايط بااالتجيع العي ارنااي (أعمااات اليجلااس الشااعيي الييلااي القياااداالش ااعيية ميثل ااي الع ااائال

الكي اارى قيي اارن دقر تلا ا اليجي ع ااة ف ااي تياي ااز الجها ا د الذاتي ااة قالتيرع ااا

باليجه د أق األم ال في دعم عيليا



التنيية.

مجموعة الجمعيات األهلية والمنظمات غير الحكومية:

 -تتش ل من عينة ميثلة مان ويعياا

تنيياة اليجتياع الييلاي قالوادما

هادفااة لل اربح قيي اان أ تشاايل عاادد ماان الينايااا
االساسااية باليجتيعااا

الدقليااة اليساااهية فااي دفااع معاادال

الين ا الاادقلي...الخ

اق الدعم التقني قالاني االستشار .

مجموعة القطاع الخاص:

 تمم هذه اليجي عة القطاي الواص االستثيار أق الشركاقتشغيل مشرقعا

غيار الي مياة الغيار

التنييااة قخاصااة فااي مجااال الينيااة

الييليااة مثاال (اليرناااما اإلنيااائي لألماام اليتياادة  UNDPمنايااة الي نيس ا

قالتي ضي ن ا تساهم بالدعم الياد لليشرقعا


االوتياعياة قبعاض الجيعياا

قاليس اااهية سا ا ات

الجها

اليتوصصاة التاي سا م تا ل مسا لية تي يال قتناياذ

الينية األساسية.

القطاعاااات الاااثالث ،اجهااازة التنمياااة المحلياااة والمنظماااات األهلياااة (منظماااات المجتماااع المااادني) وشاااركات القطااااع الخااااص ،تش ا ل
بيجي عها الدعائم االساسية للتنيية اال تصادضة قاالوتياعية قالييلية ثيت تلعاب كال مان هاذه األيارام دق اًر قتااأل ماع أهادافها قيتااأل
بذل ماع العيلياة التني ياة .فياثالً تقادم اليجتياع العي ارناي الوادما
قاال ر ادضة قيق د القطاي الواص مهية بنات الشركا

األساساية قتقادم اليناياا

التي تولأل فرص العيل قال ظائ

لااذا ضجااب تيدقااد يييعااة العال ااة بااين اليجتيااع العي ارنااي ماان وهااة ق ااركا
اليدني من وهة أخرى قتطر ،مقترثا

األهلياة الوادما

لكافة ف ا

االوتياعياة قالتثقياياة

العاملين.

القطاااي الواااص قالينايااا

األهليااة (منايااا

اليجتيااع

تط يرية للنه ض بالعال ة بين األيرام لتش ل دعامة لعيلية التنيية الييلية.

نماذج الشراكات بين المجتمع العمراني والقطاع الخااص :ضي ان ا تعيال اركا

القطااي الوااص ماع اليجتياع العي ارناي فاي العدقاد

من الي ا ع من خالل راكا  .ويمكن توةيح هذه الشراكات من خالل األمثلة التالية:
أ-

استئجار وادارة مرافق المجتمع العمراني  :Contract Leasingومن األمثلة على هذا النموذج اتاا يا
ادارة اليجيع التجار

قادارة مجيع الكراوا

قاليتنازه العاام قادارة اليياال

التجارياة ثيات تقا م اركا

الشراكة التي توص
القطااي الوااص باإدارة

هذه اليرافأل مقابل نسية معينة من اقراداتها.
ب -نموذج بناو -تشغي  -نق ملكية  :Build -Operate- Transfer –BOTومن األمثلة هناا علاى هاذا النماوذج الشاراكة
انشات ميطا

مركزية للي اصال

العامة قميطا

ت ليد الطا ة الجدقدة قاليتجددة.

ت -نموذج شراكة استثمارية .Capital Investment partnership
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ث -نموذج تعاون نفعي  :Beneficial Partnershipومث ذلك ثص ل الشركة عل م اا (ركان فاي مينا اليجتياع العي ارناي
فيه لتق م من خالله بعرض قترقيا أق بيع خدماتها قااللتقات بأكير ف ة من نبائنها في هذا الي ا  .قيتمح ا هذا الني ذج من
اليناعة اليتيادلة ضي ن تطييقه في اليجتيع العيراني الذ ضستطيع تقدضم يية ممافة لشركا

القطاي الواص.

عالقة المجتمع العمراني مع المنظمات األهلية (منظمات المجتمع المدني) :أما فييا قتعلأل بعال ة اليجتيع العيراني مع الينايا
السية العامة لها تتيثل "باتاا يا

األهلية فإ

تعاق ".

ويمكن تحديد نوعين أساسيين من الشراكات بين المجتمع العمراني والمنظمات األهلية (منظمات المجتمع المدني):
-

اتفاقيات تعاون قصيرة المدى بين التجمع العمراني والمنظمات االهلية ومن هذه النماذج مشارقي تصاريف ميااه االمطاار
لتيسين الينية التيتية قتشغيل االقد العاملة

-

عالقات تعاون طويلة المدى بين المجتمع العمراني والمنظماات االهلياة المحلياة ،ومان األمثلاة علاى ذلاك :مشاروع مركاز
التدري المهني

أمثلااة علااى الش اراكات :ا اليجتيااع العي ارنااي ماان وهااة قالينايااا
بيعض ضين إيار عدد من اليشرقعا

اليشتركة ذا

-

محطة فرز المخلفات الصلبة

-

مركز التدري المهني

-

مشروع ادارة مرافق المجتمع العمراني

-

إدارة المجمعات التجارية

-

مشروع المركز المجتمعي

-

انشاو شركة أو مصنع

أ فرص الدخ ل في راكا
أ .قو د االثتياوا

األهليااة ق ااركا

األهيية التني ية ،وفيما يلي عدد من األمثلة على هذه الشراكات:

القطاي الواص قالينايا

بين التجيع العيراني قمؤسسا
لعدد كيير من اليشرقعا

اات عل ا اليشاارقعا
قبنا ً
الينايا األهلية فإ هناك فرصاً متعددة للشراكا
من وهة قهي مشرقعا

اركا
قالااارص اليسااتقيلية للشا ا

التي تعتير مشرقعا



مشرقعا



مشرقعا

انتاج قنقل قت نيع قادارة اليياه الصالية للشرب.



اليجيعا

التجارية قميطا

معارض منتجا

الصلية.
االت بيسا

قم ا

السيا ار .

الينطقة الصناعية قاليرفية.
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بااين اليجتيااع العي ارنااي قالقطاااي الواااص أق

تني ية استراتيجية تعير عن اثتياوا

مربية أضماً لليستثيرين من القطاي الواص ومنها:

نقل قتدقير اليولاا



بشا ل فاارد علا مساات ى التجيااع العي ارنااي قالقطاااي الوااص

االهلية.
التني يااة قاستش اراق االثتياوااا

اعا

األهلية ليسل ميدقدة ويدعمها ما يلي:

التني ية عل مست ى التجيع العيراني.

ب .ثاوااة كاال ياارم لعخاار قتعااذر تنايااذ العدقااد ماان اليشاارقعا
قالينايا

القطاااي الواااص ماان وهااة اخاارى قارتيط بعمااها

ذا

اقل ية عالياة
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انشات اليتنزها



اليشرقعا



مشرقعا

قاليدائأل العامة قاليشرقعا

الزراعية اليي انية قثالوا

السياثية

ثاظ الينتجا

الزراعية

إس ا قالينايأل الصناعية قاليرفية.

وأما المشروعات ذات األولوية القصوى للقطاع الخاص ،والمنظمات األهلية ،والمجتمع العمراني فيمكن وصفها كما يلي:


المنظمااات األهليااة (المجتمااع الماادني) :الي اركااز الصاايية األقليااة قالعيااادا
قا امة مشرقعا



اليجانيااة قا امااة عيااادا

لألم اراض اليزمنااة

صغيرة مثل تربية النيل قاليا ية.
قاليراكز التجارية قم ا

القطاع الخاص اليجيعا

قمشاريع اإلسا ا

السيا ار

الصالية قانتااج قنقال

قتادقير اليولااا

قت نيع اليياه قت ليد الطا ة الجدقدة قاليتجددة.
الصلية قالعم ية ق اعا

قاليراكز التجارية قتدقير اليولاا



المجتمع العمراني :اليجيعا



مشااروعات اإلسااكان فااي التجمااع العمرانااي المقتاار شااك ماان أشااكال الشاراكة أ مش ارقعا اإلسا ا واازًت ماان م ضا ي
الشراكة بينها قبين القطاي الواص قتيد استعدادها لتقدضم األرض قتقدضم الينية االساسية أق اليساهية في ذل .



االنترناال بالش اراكة مااع

آفاااق الش اراكة مااع قطاااع المعلومااات واالتصاااالت :التعاااق مااع طاااي االتصاااال

اليعارض قاليتنزها .

لتقاادضم خاادما

اليجتيع العيراني.


تقييم قدرات المؤسسات ذات العالقة على تشجيع وادارة الشراكات.



القدرات التنظيمية للمجتمع العمراني.

ويمكن تلخيص صفات الشراكات من عدة أوجه:
حجم اجهزة التجمع العمراني المقتر .
حجاام المشااروعات :ا تشاايل الش اراكا

مشاارقعا

كياارى مث ا مشاارقعا

اليولاااا

الصاالية أق ت ليااد الطا ااة الجدقاادة قاليتجااددة اق مشاارقعا

مشرقعا

صغيرة.

مت سااطة مثاال إ امااة مصاانع أق مجيااع عيااادا

تنوع نماذج الشراكات :تتنوع المشروعات عل ا تغطاي اليشارقعا
قنقل اليلكية قمشرقعا

إدارة العقا د قادارة االماالك قمشارقعا

صاايية أق

اليناات قالتشاغيل

ودقدة تدخل فيها أوهزة اليجتيع العيراني كيستثير برأب اليال مع القطااي الوااص قمشارقعا

اليناعة مع القطاي الواص مشرقعا
تنااوع الشااركاو تتنا ي اراكا
قالينايا

النقاال قالي اصااال

قمجيااع صااناعا

صااغيرة قتاادقير

االستثيار اليشترك مع الينايا

األهلية لت فير الودما

تياادل

االوتياعية.

أوه ازة اليجتيااع العي ارنااي مااع ااركات رئيساايين عل ا أ تشاايل الش اراكا

ااركا

القطاااي الواااص

األهلية الييلية قكذل الدقلية.

تنوع المشاروعات :تتنا ي اليشارعا

اليشاتركة بييات تغطاي و اناب تني ياة (بي ياة قخدمياة قصاناعية قصايية/ييية قنراعياة

قثقافية قغيرها .
مدة الشراكات تتن ي الشراكا
مشاارقعا

من ناثية الاترة الزمنية فيعام اليشرقعا

مع القطاي الواص هي ذا

تني يااة ا تصااادضة كييارة تتجاااقن مااددها الزمنيااة اليوططااة  10ساان ا
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ياابع طوي المادى قهاي

قمنهااا مااا ضصاال الا  20ساانة قهناااك مشاارقعا
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قصيرة األج ال قزياد ايارهاا الزمناي عان سانة اق ثتا أ اهر ال ساييا اليشارقعا

ماع التجياع العي ارناي التاي تأخاذ ا ل االنشاطة

السريعة.
تأثير الشراكات وجدواها من خالل اليؤ ار

اليجتيعية الييا رة اق اليؤ ار

اليالية اق االدارية اليقارنة.

ايجاد بيئة حقيقية إلنشاو الشراكات بين التجمع العمراني ،ويمكن تلخيص هذه التوصيات بما يلي:
 -1ةرورة إقرار هيكليات جديدة للتجمع العمراني بييت تيت

عل قثادا

توادم الشاراكا

قتيا ل اليجتياع العي ارناي مان

مؤسسة خدماتية إل مؤسسة تسهم في التنيية اليستدامة.
 -2اعداد مخطط تنموي استراتيجي بإجراو مسو تخطيط استراتيجية شاملة.
 -3بناو المجتمع العمراني على أسس ادارية ومالية ومعلوماتية وموارد بشرية حديثة ووةع إطار مؤسسي لها.
 -4تشكي لجنة مشتركة في المجتمع العمراني تتكاون مان وحادة التنمياة المحلياة ومؤسساات القطااع الخااص والمنظماات
األهلية (المجتمع المدني).

 3-2أسس إدارة التنمية لتحقيق التدعيم الذاتي لبرامج التنمية المقترحة:
البااد ماان إ ناااي األيارام الااعلااة بأهييااة عيليااة التنييااة قماان ثاام تتكا

لاادقهم إرادة التغيياار التااي تيثاال اليياارك األساسااي لعيليااة

التنيية قالميا األساسي لتنايذها .قيساتلزم ذلا تي اين هاؤالت األفاراد مان التعييار عان إرادتهام مان خاالل مشااركتهم فاي كافاة م ارثال

عيلية التنيية لميا استي اررية استراتيجيا

التنيية ي يلة األول قاستدامة عيلية التنيية .قبذل تعتياد آلياا

التنسايأل باين األيارام

الااعلة كركيزة أساسية في التنيية عل الييادئ التالية
-

اإلقناع :ضيثل عامل أساسي في نجا ،عيلية التنيية قيترتب علياه ضارقرة تهي اة اليجتياع الساتقيال ال ضاع اليااد الجدقاد
قال ضااع االوتياااعي اليترتااب عليااه قذل ا ماان خااالل إثااداث تط ا ر فكاار ألف اراده .كيااا أ إ ناااي أف اراد اليجتيااع بااالجه د

التني ية ه الااصل الرئيسي في نجاثها أق فشالها .قيؤكاد فكار اإلدارة التااعلياة علا أهيياة مياادرة اليجتياع الييلاي قفاي
ثالة عادم قوا د أق ظها ر هاذه الييااد ار بصا رة تلقائياة قاتم اساتثارتها مان خاالل تياياز اليجتياع قنياادة الا عي بيشا الته
القائية قضرقرة إضجاد ثل ل لها .فال ضي ن إثداث تيسين ثقيقي في الارقم اليعيشية ليجتيع ما بييدأ اإللزام.

-

اإلرادة :إ إرادة اليجتيااع تكياان فااي العياال عل ا تيقيااأل مااا أ تنااع بااه .قييثاال العاماال اليشاار غاضااة ققساايلة التنييااة قالااذ

ضمااين اسااتي ارريتها قتيقيااأل أهاادافها ييقااا لياادى إرادتااه قإص ا ارره قإبداعااه .كيااا تاهاار أهييااة اثت ارام إرادة اليجتيااع كيياارك
لعيلية التنيية أ مطاليهم قأقل ياتهم التي ضعيل

-

من آولها.

التمكااين  :Empowermentضيثاال التي ااين أثااد أهاام ركااائز التنييااة قذلا ماان خااالل اسااتودام القااد ار

العلييااة فااي تي ااين

كافة األيرام الييلية الااعلة من القا ة قالاعال لتيقياأل غاضاتهاا اليشارقعة قأ قاتم ضايا اليي اة اليالئياة لتعاايم نجاثاا

تلا الييااد ار قتيقياأل ال ضع األفمل لليجتيع الييلي .من أهم مؤ ار ميدأ التي ين ما قلي
 oتقسيم العيل عل وييع األيرام الييلية الااعلة دق تيييز.
 oتعدد فرص مشاركة األيرام الييلية الااعلة في أنشطة التنيية الي انية.

 oقو د رسالة قرؤية قاضية قخطة استراتيجية بعيدة اليدى للينطقة الييلية.
-

المشاااركة :تشااير الش اراكة الينتجااة إل ا إضجاااد صاايغة مالئيااة تي اان األي ارام التااي تجيااع بينهااا أهاادام مشااتركة أق غاضااا

متشابهة من تيقيأل تل األهدام قالغاضا

من خالل ت ثيد الرؤى قتنسيأل الجه د قتكامل القيم قتذليل التنا ما
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التي اد
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تعترض العيال بياا ض اال بي اة صاالية للعيال اليشاترك .قبادق هاذه الشاراكة تيياد التنيياة عان يريقهاا قتيتعاد عان األهادام
قالغاضا  .كيا ضعتيد نجا ،التنيية عل قو د اتصال فعال بين اليجي عا
-

اليشاركة في عيلية التنيية.

االسااتمرارية :تتساام التنييااة العيرانيااة بامتاادادها لات ا ار نمنيااة ي يلااة ثياات أنهااا تعتيااد عل ا مجه ا دا

اليجتيااع إلثااداث

التنيية .لذل فهي تيتاج إل إعداد قتوطيط مسيأل ثم براما تنايذ عل فتارة نمنياة ميتادة مياا ضساتلزم صاياغة اساتراتيجيا

التنييااة فاي إيااار مناا ر موتلا
قبراما تياز اليياد ار

للنا اثي اال تصااادضة قاالوتياعيااة قالسياسااية .قماان ثاام قتعااين تقاادضم مااداخل ي يلااة األواال

الذاتية كيا تتيح ثل ل مرنة تومع الثتياوا

اليجتيع اليتغيرة من أول تكامل براما التنيية.

-

الحوار :قه قسيلة التااهم قالينية األساسية للشراكة كيا قؤد إل التعرم الكامل عل االم انا

-

التدري والتعليم :إلكساب اليجتيع ثقافاة اليا ار قلمايا تيقياأل اليشااركة الاعالاة علا كافاة اليسات يا

األيرام اليعنية.

اليتاثة لكال يارم مان

تدريب ك ادر فنية ادرة عل إدارة التنيية بالاكر التااعلي قليس التنايذ فقط.

-

الشفافية  :Transparencyإتاثة تدفأل اليعل ما

قسه لة اليص ل عليها لجييع األيرام فاي اليجتياع الييلاي .قمان

أ ذل ت فير الارصة للي م عل مدى فعالية األوهزة الييلية .كيا أ مساتلة األوهزة الييلية مره

اليتاثاة ثا ل القا انين قاإلواراتا

ماع التركياز علا

قنتاائا األعياال .قعلا هاذا فيان أهام اليؤ ا ار

بقدر اليعل ماا

التاي ضي ان أ تسااعد فاي إعياال ميادأ

الشاافية
 oقو د معل ما

د يقة عن موتل

األنشطة التني ية لكافة األيرام الييلية الااعلة.
الييلية.

 oقو د تقارير دقرية عن أدات العاملين باإلدا ار
 oقو د مصادر أعالم قت عية مجتيعية.
 oنشر الييزانيا

اليوصصة قمصادر التي يل اليوتلاة.

 oقض  ،أسس اتواذ القرار لدى صانعيه.
 oسه لة اليص ل عل اإلثصاتا
 oقو د آليا
-

اليوتلاة عن أنشطة التنيية الي انية.

قالييانا

متعددة للتعيير عن ال أر .

االسااتجابة  :Responsivenessأ تسااع األوه ازة الييليااة اليقترثااة إل ا خدمااة وييااع األي ارام اليعنيااة قاالسااتجابة

ليطاليهااا قت ارتيط االسااتجابة بدروااة اليساااتلة التااي تسااتند باادقرها عل ا دروااة الشاااافية قت ا افر الثقااة بااين األوه ازة الييليااة
قالي اين الييلي .من أهم مؤ ار ميدأ االستجابة ما قلي
 oمدى مالئية اليشرقعا
 oثجم التوصيصا

اليقترثة الثتياوا

اليالية للا ا

 oمت سط مدة اليص ل عل الودما

األكثر اثتياوا قالاقرات قاليهيشين.
ال ر ية من اإلدا ار

 oت افر م ا ع إلكترقنية لتلقي االثتياوا
-

اليجتيع الاعلية.
الييلية.

قالش اقى قتقدضم الودما

الييلية.

الرؤياة االساتراتيجية  :Strategic visionالي كياة الييلياة ال تاتم فاي ليااة قاثادة قلكنهاا عيلياة ي يلاة اليادى ثيات

تتيدد الرؤية التني ية من يل الجها
ر ادة اتواذ الق ار ار

الييلياة الااعلاة مان خاالل مناا ر بعياد اليادى لعيلياة التنيياة الي انياة قالتاي تماين

التني ية .قمن أهم مؤ ار ميدأ قو د رؤية استراتيجية ما قلي

 oمدى تليية الرؤية االستراتيجية الثتياوا

اليجتيع الييلي.
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 oقو د نقاش مجتيعي للرؤية الي ض عة يل اتواذ الق ار ار
 oا تراك الويرات في صياغة الرؤية قاتواذ الق ار ار
-

التني ية.

ودقى أق تيليل استراتيجي لتقييم الق ار ار

 oقو د دراسا

التني ية.
التني ية.

المساولة  :Accountabilityخم ي صانعي القرار في األوهزة الييلية لليساتلة مان يال أفاراد اليجتياع الييلاي قباا ي
التي ضي ن أ تي م ميدأ اليساتلة

األيرام الااعلة بالتنيية .من أهم اليؤ ار

 oتناسب ثجم مس لية الارد مع السلطة اليين ثة له.
 oتناسب ثجم اليسؤقلية للسلطا
 oقو د آليا

للث اب قالعقاب ( انين مناية .

 oتطييأل آليا
-

الييلية مع السلطة اليين ثة لها.

اليساتلة دق تيييز.

الشرعية  :Legitimacyاالستناد إل مجي عة من الق انين قالتشريعا
األيرام الااعلة قتلق

ي ل مجتيعي .من أهم اليؤ ار

 oقو د انين قتشريعا

التي ضي ن أ تي م ميدأ الشرعية

مناية للتوطيط للتنيية الي انية قإدارتها.

 oمدى معرفة أفراد اليجتيع الييلي قالجها
 oقو د اعد قآليا

اليناية للعال اة قالتاي تا فر فارص متسااقية لكافاة

ليل النزاعا

الااعلة غير الي مية بهذه الق انين.

قاليساقاة في استودامها بين كافة األيرام الييلية الااعلة.

 oمدى رضات األيرام الييلية الااعلة عن هذه الق اعد قاآلليا .
كيااا تياارن أهييااة تعااايم ماه ا م الالمركزيااة عاان يريااأل تا ا يض الساالطة قإتاثااة اادر أكياار ماان اليرقنااة بهاادم تي ااين الساالطا

الييلية من ميارسة سلطاتها قذل لتقريب اليساافة باين مسات يا

اتوااذ القاار قالقاعادة الشاعيية قأخيا اًر اإلعاالم الاذ قلهاب دق اًر هامااً

في عيلية الشراكة باعتياره ضساهم بش ل أساسي في الي ار اليؤثر علا صانع قاتوااذ القارار قاألعاالم علا فارص االساتثيار اليتاثاة
بالتجيع بيا ضعيل عل وذب االستثيا ار

الواروية الداعية لعيلية التنيية.

 4-2مراح وخطوات واإلجراوات التي تتم بها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص:
المرحلة األولى :البدو في المشروع واالختيار:
قتتك

هذه اليرثلة من مجي عة من اإلوراتا

االتية
اختيار مشرقعا

اإلجراو األول

إتيام اختيار مشرقي الشراكة ق إعداد قر ة اليااهيم

اإلجراو الثاني

اليراوعة ق التأكد من مستندا

اإلجراو الثالث

اليشرقي عن يريأل ال ثدة اليركزية للشراكة

إصدار القرار من يل اللجنة ال انرية للشراكة عن ودقى انتقال اليشرقي إل اليرثلة الثانية

اإلجراو الرابع

المرحلة الثانية :دراسة الجدوى:
الش ل التالي ق ضح خط ا

تر ييها كيشرقعا

راكة

قن اثي دراسة ودقى اليشرقي.
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شك رقم ( )9يوةح خطوات ونواحي دراسة جدوى المشروع
المرحلاة الثالثاة :تقيايم المخااطر فاي مشااروعات الشاراكة ومقارناة القطااع العاام وجادوى التكلفااة علاى الدولاة وتشام هاذه المرحلااة
الخطوات االتية:
 االنتهات من الني ذج اليالي (للعائد عل النق د من يل قثدا
 مراوعة الدراسا

الشراكة التابعة في ال ان ار

اليقدمة من ال انرة اليوتصة بيعرفة ال ثدة اليركزية للشراكة.

 مراوعة اللجنة ال انرية للشراكة لليشرقي قمقترثا

ال ثدة اليركزية للشراكة.

المرحلة الرابعة :إجراوات الطر والمناقصة:

شك رقم ( )10يوةح اجراوات الطر والمناقصة
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المرحلة الخامسة :اختيار العطاو الفائز:
اإلجراو األول

فتح المظاريف الفنية

اإلجراو الثاني

تقييم العروض الفنية

اإلجراو الثالث

إجراو الحوار التنافسي

اإلجراو الرابع

اإلعالن عن نتائج التقييم للعروض الفنية

اإلجراو الخامس

فتح المظاريف المالية

اإلجراو السادس

تقييم العروض المالية و االنتهاو من النماذج المالية المقارنة

اإلجراو السابع

مراجعة النموذج المالي للمقارنة المقدم من الو ازرات المختصة من قب الوحدة

اإلجراو الثامن

االختيار و اإلعالن عن صاح العطاو الفائز

المركزية للشراكة

المرحلة السادسة :التوقيع على العقد واإلقفال المالي التي تشم الخطوات االتية:


االنتهات من التااقض عل العقد.



تطييأل رقط النااذ قالتأكد من أ كافة االلتزاما



إل مرثلة اإل اال اليالي قالتأكد من قص ل العق د.

د تم تنايذها من يل الدقلة قالقطاي الواص.

المرحلة السابعة :متابعة أداو ما بعد التعاقد
ت ضيح إوراتا

هذه اليرثلة من خالل الجدقل التالي
اإلجراو األول

تحضير خطة متابعة األداو لعقد الشراكة و إنشاو لجان الرقابة على األداو

اإلجراو الثاني

الرقابة على األداو خالل مرحلتي اإلنشاو و التشغي

اإلجراو الثالث

إدارة طلبات مراجعة أو إعادة التفاوض على العقد و اإلشراف على ح النزاع

اإلجراو الرابع

اإلشراف على مشروعات الشراكة حتى نهاية التعاقد و نق الملكية
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 5-2مستويات التجمع العمراني ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية والمستوى الحكومي المركزي:
المستوى األول :وحدة التنمية المحلية بالتجمع العمراني:

قلعااب التجيااع العي ارنااي دق اًر فاااعالً بي ضا ي الشاراكا
األكير في خلأل قتنشيط هاذه الشاراكا
التالي أهم الت صيا

الييلية لدى التجيع العيراني.

التوصية
ض اارقرة إ ا ارار هي لي ااا

1

القطاااي الواااص قالينايااا

ناا اًر لك نهاا مساؤقلة بشا ل رئيساي عان تطا ير الينياة األساساية قاليجتيعياة قي ضاح الجادقل

للنه ض بياه م الشراكا

م

مااع مؤسسااا

األهليااة قيقااع علا عاتقااه اليجها د

المسئولية الرئيسية

ودق اادة للتجي ااع العي ارن ااي تيتا ا

علا ا قث اادا

قتيا ل مجلااس التجيااع العي ارنااي ماان مؤسسااا
الشاراكة ّ
تسا ا ااهم فا ا ااي التنييا ا ااة اليسا ا ااتدامة مثا ا اال ادا ار األبيا ا اااث قالد ارسا ا ااا

اال تصادضة قاالستثيار قت سيع ادا ار العال ا
قاإلثصائيا

قالييانا

تو اادم  ق انرة التنييا ااة الييليا ااة تق ا ا م بيتابعا ااة اليجتيا ااع العي ارنا ااي

خدماتيااة إلا مؤسسااا

العتياد ادا ار التنيية قاالستثيار بالسرعة اليي نة.

التنييا ا ااة  ال ثدا

العامة لتشايل سام اليعل ماا

قادارة الر ابة الداخلية قاليساتلة قالتد يأل.

الييلية باليجتيع العيراني تق م بتعيين الكا ادر

اليناسية ليلت هذه اإلدا ار .

 ضيا انشات اعدة بيانا

اليست ى الييلي قاإل لييي.

ث ل الشراكا

اليي نة عل

إورات مسا  ،توطايط اساتراتيجية ااملة بييات قاتم التعارم علا عناصار القا ة تاعيل دقر االدارة العامة للتنيية قاالساتثيار فاي تناياذ سياساة

لكاال مدقنااة قمزاضاهااا النساايية قعناصاار المااع
2

قميليااا ماان خااالل اليؤسسااا
سياس ااا

االثتياوا

لليشرقعا

قكيايااة سااد االثتياوااا

ذاتيااا الا ا انرة لي اات قمتابع ااة التجي ااع العي ارن ااي علا ا اع ااداد خط ااط

الي و ا دة فااي اليجتيااع العي ارنااي .قماان ثاام قضااع تني ية استراتيجية.

قبا اراما قخط ااط بأه اادام ص اايرة قمت س ااطة قبعي اادة الي اادى قتيدق ااد
قاليشرقعا

وادقى ا تصاادضة

قالشركات الييتيلين قاورات دراسا

الير ية للشركا .

بن ااات ال ث اادة الييلي ااة ب ااالتجيع العي ارن ااي علا ا أس ااس اداري ااة قمالي ااة قمعل ماتي ااة تاعيل قظياة الت ويه قالر ابة لدفع ال ثادا
قما ا ارد بشا ارية ثدقثا ااة قمأسس ااتها قتزقي اادها با ااالك ادر اليؤهل ااة قاليتوصصا ااة

 3قاعتي اااد ماها ا م السياس ااا

قالوط ااط االس ااتراتيجية الت ااي تيع اادها ع اان قالاردض ااة

قالسياسااية مااع االلت ازام باليعاااقير اليهنيااة قاعتيااار الي ا ظاين هاام العاماال الثاب ال

العي ارن ااي باتج اااه بن ااات الشا اراكا
سياسا

قادلة الت ويه قالر ابة.

الييلياة باالتجيع

قتم اايين ذلا ا كج اازت م اان

الجدقر باالستثيار قالينات.

تشا يل لجااا مشااتركة فااي التجيااع العي ارنااي تتك ا

بااالتجيع العي ارنااي قمؤسسااا

 4تيدق ااد األقل ي ااا

ماان قثاادا

القطاااي الواااص قالينايااا

الرئيس ااية بالنس ااية ليوتلا ا

اليش اارقعا

التنييااة الييليااة الا انرة تقا م بالياادت بإعااداد ايااار مؤسسااي للجااا الشاراكة فااي

األهليااة تعياال عل ا

الت ااي تو اادم اليجتي ااع

اليجتيع العيراني Partnership Governance Model

العي ارن ااي قتعي اال بشا ا ل وي اااعي علا ا تا ا فير أق اليي اات ع اان مص ااادر تي ي اال

مناسية لدعم تنايذ هذه اليشرقعا .
العياال قماان خااالل أ سااام العال ااا

العامااة قاأل سااام األخاارى ذا

كسر الص رة النيطية السليية السائدة لدى العدقد من اليؤسساا
د ار

قام انيا

العال ااة عل ا

ثا ل ميدقدضاة ثا ل الشاراكا

بااين األيارام اليعنيااة ماان خااالل خطااة لياادة

قثدة التنيية الييلية باالتجيع العي ارناي مياا قاؤد الا تغييار ساانة مت اصاالة تتوللهااا اليااؤتي ار

 5الص رة النيطية الي و دة لادى كاال يرفاي اليعادلاة عان بعماها الايعض قذلا
عير فتح ن ا

ال انرة تق د الجهد للدخ ل فاي عيلياة ثا ار إ ليياي ا تصااد

االتصال قالت اصال قعقاد اللقااتا

ثالااة ماان الثقااة اليتيادلااة باعتياااد سياسااا

قالنادقا

القصاايرة قاللقاااتا

ققرش

العي ا اال قتعي ا اايم النت ا ااائا بي ا ااا فيه ا ااا ص ا ااص النج ا ااا ،علا ا ا

قالتشااقر قخلاأل اليعنيااين .قتقا م االدارة العامااة للتنييااة قاالسااتثيار فااي الا نارة

الشاااافية قالن ازهااة قالي ا اااة فااي كاال بقيادة هذا الجهد.

اليسائل اليشتركة قا راك الي اينين قاليوتصين لتعزيز الثقة اليتيادلة.
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تطا ير ماها م الشاراكة قاالنواراط فااي الجها د الرامياة إلضجااد مشارقعا

 6بااين التجيااع العي ارنااي قالقطاااي الواااص قالينايااا

التي تقدمها لتتالتم قهذا الدقر.

قرسالتها قالودما

تني يااة تعي ا اال الا ا ا انرة لتش ا ااجيع الشا ا اراكا

ب ا ااين التجي ا ااع العي ارن ا ااي

قاألي ارام األخاارى قتماايين ذل ا فااي السياسااا

األهليااة قتعاادقل أه اادافها

قمعاقير ت نيع اليشرقعا .

التشااغيلية

المستوى الثاني :مؤسسات الحكومة المركزية:
قتيثل هذا الدقر بالتنسيأل بين موتل
قضرييية خاصة لتشجيع ركا
م

االيرام قثثها عل الدخ ل فاي اراكا

القطاي الواص عل الدخ ل في راكا

تصاب فاي اليصالية العاماة ققضاع مياا از

مع قثدة التنيية الييلية بالتجيع العيراني.

التوصية
تعدقل الق انين ذا

المسئولية الرئيسية

العال اة بالشاركة باين ال ثادة الييلياة باالتجيع ق انرة التنييا ااة الييليا ااة تا اانام م ض ا ا ي الش ا اراكا

 1العي ارنااي قالقطاااي الواااص مثاال ااان
دروة اليركزية في االدارة الييلية.

تعادقل ا انين االسااتثيار قالشااركا

 2الو ا اااص لليي ا اات ع ا اان ا ا اراكا
العيراني.

مالياة

التنييااة الييليااة لتواي ا

بهادم تيايااز ااركا

سياساا

مع الجها

ما اان خا ااالل ناا ااام ضطا اار،

تي اان ال ثاادة الييليااة بااالتجيع العي ارنااي ماان الاادخ ل فااي اراكا
األخرى.

القطاااي تم اايين ثا ا افز إض ااافية لتش اايل الش ااركا

الت ااي ت اادخل ف ااي ا اراكا

م ا ااع ال ث ا اادة الييلي ا ااة ب ا ااالتجيع ال ثدة الييلية بالتجيع العيراني مهيا كانل ثجم االستثيا ار .

إنشااات هي ااة مي ااة ااية ث ميااة قبق ااان

م ااع

خ اااص مهيته ااا رعاض ااة بقيادة ق انرة التنيية الييلية قتم انشات هذه الهي ة قيي ن ا تيدأ مان االدارة

 3قدعا اام الشا ا اراكة با ااين ط ا اااي التنيي ا ااة الييليا ااة قالقط ا اااي الو ا اااص العام للتنيية قاالستثيار في ال انرة.
قالينايا

4
5
6

األهلية.

تاعياال دقر قسااائل اإلعااالم كافااة فااي اليشاااركة قنشاار اليعل مااا

تميين هذا اليعد في خطة ق انرة التنيية الييلية االستراتيجية.

إنشااات مياااكم خاصااة للنااار فااي اليسااائل اليتعلقااة باليشاارقعا

التنسيأل بين ق انرة التنيية الييلية قمجلس القمات األعل إلنشات هذا النا ي

قخلأل ثالة من االستقطاب قالدعم لياه م الشراكة.

اليشتركة.

من اليياكم.

التنسيأل بين ق انرة التنيية الييلية قمجلس القمات األعلا إلنشاات تق م االدارة العامة للتنيية قاالستثيار في ال انرة بهذا الدقر.

هذا الن ي من اليياكم.

المستوى الثالث :شركات ومؤسسات القطاع الخاص:
قلعااب القطاااي الواااص دق ار هام ااً فااي تاعياال الش اراكا
بالتكاااملي ف ااي معا اام األثيااا  .فش ااركا
اليشارقعا

القطاااي الو اااص عااادة م ااا قت ا فر ل اادقها الكااااتا

بينياا تا فر قثاد التنييااة الييلياة بااالتجيع العي ارناي الينا األساسااية أق الوادما

الزبائن اليستايدقن منها ميا قدفع الجانيا لعيل اتاا يا
الش اراكا

مااع قثاادة التنييااة الييليااة بااالتجيع العي ارنااي ثياات ضي اان قص ا

هااذا الاادقر

االداري ااة قالي ا ارد الياليااة الالنمااة إل ام ااة
الالنمااة ليثال هااذه اليشارقعا

أق ثتا

راكة بينهيا تق م عل أساب تكاملي ضي ن للقطاي الوااص دعام قتاعيال

مااع قثاادة التنييااة الييليااة بااالتجيع العي ارنااي ماان خااالل االسااتثيار بيشاارقعا

العيراني قتساهم في تنييته .قكيا ضي ن للقطاي أ قدخل في راكا
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ربييااة تع ا د بالاائاادة أضم ااً عل ا اليجتيااع

مع مجلس التجيع العيراني ال تهدم للربح.
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المسئولية الرئيسية

التوصية

إع ااادة تعري ااف دقر الغ اارم التجاري ااة قاالتي اااد الع ااام للغ اارم  ق انرة التوطيط تشجع هذا الدقر.

التجاري ااة قاالتي ااادا الص ااناعية ليص اايح و اازًت م اان قظياته ااا  هي ة االستثيار تشجع عل هذا الدقر.
تنيية الشراكة باين القطااي الوااص قال ثادة الييلياة باالتجيع  الغارم التجاريااة قاالتياادا الصااناعية تساهل للشااركا
العي ارن ااي ققس اايط ليش اارقعا
معل ما ااا

للشا ااركات قاليشا اارقعا

التنيي ااة اليس ااتدامة ق اع اادة
اليشا ااتركة للشا ااركا

اإلدا ار الييلية بالتجيع العيراني.

ما ااع

الدخ ل في راكا
قالدراسا

الصاناعية قالودميااة ام انيااة

مع ال ثادة الييلياة باالتجيع العي ارناي مان خاالل تا فير اليياناا

ث ل الارص اليتاثة في التجيع العيراني اق عل مست ى اال اليم.

 تعييم التجارب في الشراكا
 من اليطي عا

الناوية عل األعمات.

قالي ا ع االلكترقنية.

عل ا ا اليس ا ا لية ما اان ض ا اريية الا اادخل

 ق انرة الياليا ااة تما ااين ا تطا اااي كافا ااة الناقا ااا
اليستيقة عل الشركا .

المستوى الرابع :دور المنظمات األهلية (منظمات المجتمع المدني):
تتييز الينايا

األهلية بدروة عالية من اليرقنة قالتن ي فييا قتعلأل بطييعة اليشرقعا

سا ا ات بشا ا ل ف اارد اق م اان خ ااالل ال اادخ ل ف ااي ا اراكا
الينايا

التي تناذها قيريقة تنايذ هاذه اليشارقعا

م ااع قث اادة التنيي ااة الييلي ااة ب ااالتجيع العي ارن ااي مي ااا ضس اات وب ا تعي اال ه ااذه

عل إعادة تقييم أسااليب تناياذ مشااريعها التني ياة لتاتالتم ماع ميادأ الادخ ل فاي اراكا

العيراني .كيا أ للينايا
هذه اليؤسسا

األهلية باعاً ي يالً في العال ة مع اليؤسسا

عل دعم مشرقعا

الشراكا

ماع قثادق التنيياة الييلياة باالتجيع

الدقلية اليانية ميا ضي نها من لعاب دقر فاعال فاي ثات

اليوتلاة بينها قبين قثدة التنيية الييلية بالتجيع العيراني.

توصيات خاصة بدور المنظمات االهلية:
المسئولية الرئيسية

التوصية

اركة كيصادر رئيساي لتي يال خطاط التنيياة ق انرة التنيية الييلية تق م بالطلب من مشرقعا
اعتياد ميادأ الش ا
الييلية عل اليست ى الق مي قاإل لييي.

التني ية التي تنيثأل عن خطط تني ية استثيارية قمتابعة تطييأل الييدأ.

العيل عل تشايي قثادة التنيياة الييلياة باالتجيع العي ارناي قتم ذل من خالل نيا ذج الشاراكا

مع مؤسسا

القطاي الواص قالينايا

تعاادقل ااان

التنييااة الييليااة بيااا ضساايح للينايااا

الييليا ااة ما اان عقا ااد الش ا اراكا

ل ناام اق سياسا .

األهلية.

األهليااة

ما ااع قثا اادة التنييا ااة الييليا ااة

بالتجيع العيراني قالدخ ل في مشرقعا

الدقل اليانية بتي يل اليشرقعا

مدرة للدخل.
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 6-2المنهج المقتر إلدارة ومساندة المشروعات الذاتية:
ضعتيد الينها اليقتار ،إلدارة قمسااندة اليشارقعا

الذاتياة علا إوارات أرباع خطا ا

رئيساية [كياا ها م ضاح بالشا ل ر ام (] 11

كيا قلي بيانه

شك رقم ( )11المنهج المقتر إلدارة ومساندة المشروعات الذاتية

-

المرحلة األولى :المرحلة التمهيدية:

ضعتيااد العياال فااي هااذه اليرثلااة علا التيهيااد قالتقاادضم للي ارثاال التاليااة بيااا ضمااين نجاثهااا قاسااتياائها لليتطليااا

التااي تمااين

استي ارريتها ثيت قتم اآلتي في هذه اليرثلة
 oتشا ا يل لجنا ااة قكالا ااة التنييا ااة الييليا ااة اليسا ااؤقلة عا اان إدارة التنييا ااة باليشا اارقي قتا ا ا يض مجي عا ااة ما اان السا االطا
قالصالثيا

لها عل أ تق م الي مة اليركزية بإعاداد الكا ادر مان السالطا

الييلياة قتادرييهم ليتابعاة خطا ا

العيل باليشرقي.

 oتقا م الي مااة اليركزياة باااإلعال عان مشاارقي إعااداد موطاط اسااتراتيجي للتجياع العي ارنااي اليقتار ،بالعقااب الجدقاادة
قيلب رؤية اليجتيعا

الييلية في قسائل اإلعالم اليوتلاة ث ل هذا الشأ .

 oتق ا م الي مااة اليركزيااة عل ا تنساايأل ثيلااة تثقيايااة قإعالميااة عاان اليشاااركة االضجابيااة قدقر الي ا اين الييلااي فااي
التنيية العيرانية.

 oتق م قكالة التنيية بتش يل لجنة ميثلة من أهالي القرى اليييطة قالقياادا
عن ثت قتيايز اليجتيع الييلي عل اليشاركة ق ر ،خط ا
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الشاعيية قكياار العاائال

اليشرقي قاالوابة عل االستاسا ار

تكا

مساؤقلة

اليتعلقة به.
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-

المرحلة الثانية :مرحلة اتخاذ الق اررات:

قتم في هذه اليرثلة االتااق عل اليوططا

العامة قاتواذ الق ار ار

اليتعلقة بعيلية التنيية العيرانية قتتمين هذه اليرثلة

العناصر التالية
ققضاع األهادام العاماة قالتاصايلية لعيلياة تنيياة اليجتياع الييلاي

 oتق م اللجا الانية اليوتصة بعيل اليوططاا
الجدقد.

 oتعيل ال كالة الييلية عل ت فير كافة اليعل ما
التنيية العيرانية للتجيع لتيدقد أقل يا

األساسية للي اينين قالتي تي نهم مان إبادات رؤياتهم ثا ل خطاط

تنايذ اليشرقعا

قالتعرم عل مصادر التي يل الييتيلة.

 oإعداد قكالة التنيية الييلية اليوطط االستراتيجي اليقتار ،لتنيياة التجياع ماع األخاذ فاي االعتياار عقاد ولساا
كافااة الجهااا

الييليااة الااعلااة قالتااي ضي نهااا أ تساااعد فااي تيسااين قولااب اسااتثيا ار

للتجيع اليقتر.،

لتق يااة القاعاادة اال تصااادضة

 oتق م اللجا اليتوصصة ب كالة التنيية الييلية اليقترثة بتيدقد م اعيد مالئياة لجوارات االوتياعاا
الييليااين قت ثيااأل رؤيااة اليجتيااع الييلااي مااع الااردقد عليهااا قكااذل الق ا ار ار
اافية اليعل ما

علا ا كاف ااة اس ااتعياال

قالطرق.
-

المرحلة الثالثة :مرحلة التنفيذ:

قااتم فااي هااذه اليرثلااة تيدقااد أليااا

الوط ا

ماع الاااعلين

التااي تاام االتااااق عليهااا ثت ا لماايا

للجييع.

 oعاارض نسااوة ماان اليوطااط االسااتراتيجي علا الجهااا



ماع

الي ميااة اليتوصصااة (هي ااة التوطاايط العي ارنااي تيتا

األ ارض ااي اليقترث ااة قم ا ااع االس ااتثيار اليقترث ااة لليش اارقعا

اليصاااثية لااه قالق ا ار ار

تنايااذ اليوطااط قاليشاارقعا

ق ااي ا

اليني ااة االساس ااية

اليتاااأل عليهااا قيي اان ا تتمااين

التالية

 oقتم تش يل لجنة داخل قكالة التنيية الييلية تك

مسؤقلة عن متابعة مراثل قآليا

مع متطلياتها قدق اإلخالل باألهدام العامة الي ض عة باليوطط االستراتيجي.

 oفي ثالة قو د أ عقيا

تيا ل دق تناياذ اليوططاا

تنايذ اليشرقعا

بياا قت افاأل

اليتااأل عليهاا قاتم الروا ي إلا اليرثلاة الساابقة التوااذ ماا

قلزم بشأنها بنات عل اتااق عيي.
-

المرحلة الرابعة :مرحلة التقييم والمتابعة:

تهاادم هااذه اليرثلااة إل ا الر ابااة قاليتابعااة عل ا اليشاارقعا

التااي تاام قضااعها قكااذل تقياايم اليشاارقعا

تأثيرهااا قت افقهااا مااع األهاادام التني يااة الي ض ا عة قتهاادم هااذه الوط ا ة إل ا مراوعااة عيليااا

اليناااذة ماان ثياات

التنايااذ للوطااط التني يااة م ان

خالل تأثيرها

 oاوتياعيا من ثيت الييافاة عل القيم االوتياعية باليجتيع الييلي قاليااظ عل تياس ه قترابطه.
 oا تصادضا من ثيت االرتقات باليي ة اال تصادضة لليجتيع الييلي قت فير فرص عيل قدخل ودقدة تعيل علا رفاع
مست يا

اليعيشة قمست ى دخل الارد بيا ضياز أعمات اليجتيع الييلي عل اليااظ قاالستيرار في اليشرقي.

 oبي يا ثيت قتم تقييم األثر اليي ي لليشرقعا

اليناذة قتأثيرها عل اليي ة الييلية.
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 7-2آليات دعم ومساندة المشروعات الذاتية:
تتمااين آليااا

الاادعم قاليساااندة إل ا وانااب النص ا ص التش اريعية قالق اعااد اليتمااينة فااي السياسااة اال تصااادضة ق ا انين الياليااة
اليقامة لهذا الغرض التي أثيتل نجاتها في مساندة قدعم قتط ير اليشرقعا

مجي عة من اليؤسسا

الريادضة قاليياد ار بيا ضمين

لهااا النجااا ،قاالسااتيرار فااي الت سااع قالتطا ير .قسا م نشااير فييااا قلااي إل ا خيسااة أنايااة رئيسااية معتياادة فااي كثياار ماان الاادقل قهااي

(ثاضاانا

األعيااال الياادائأل العلييااة (الياضاانا

الياين االمتيان التجار

-

التكن ل ويااة مشاااتل قم اركااز التسااهيل لليؤسسااا

ناااام اليناقلااة أق اليقاقلااة مان

قالتي ضي ن التعرم عن مييزاتها قدقرها الاعال في مساندة قدعم هذه اليشرقعا .

حضانات األعمال:
ثاضاانا

األعيااال ضي اان تعرياهااا علا ا أنهااا منا م ااة عياال متكامل ااة ت ا فر كاال الس اايل ماان م ااا مجهااز مناس ااب بااه ك اال

اإلم انياا

بيجتياع األعيااال قالصاناعة قالز ارعاة قتادار هااذه

اليطل باة ليادت اليشارقي ق ااي ة مان االرتياياا

قاالتصااال

الينا مااة عاان يريااأل إدارة مياادقدة متوصصااة تا فر وييااع أنا اي الاادعم قاليساااندة الالنمااين لزيااادة نسااب نجااا ،اليشاارقعا

اليلتيقة بها قالتغلب عل اليشاكل التي تؤد إل فشلها قعجزها عن ال فاات بالتزاماتهاا .قتكيان أهيياة ثاضانا

األعياال

فييا قلي
 oتا فر الياضانا
اليعل ما

متن عاة قمجهازه إل اماة مشارقعا

أماااكن قمسااثا

هندسة ثي ية ...الخ .

 oت فر الياضنا

براما متوصصة لتي يل اليشرقعا

متوصصااة أق غيار متوصصاة (تكن ل ويااا

الجدقدة من خالل ركا

رأب اليال

اليواير أق براما تي يل ث مية أق ي ة من روال األعيال قاليستثيرين.
ُ o
 oت فر الياضنا وييع أن اي الدعم من دعم فني قإدار قتس يقي لليشرقعا اليشتركة بها.
 oتدار هذه الياضنا

عن يريأل إدارة مركزية متوصصة في إدارة اليشرقعا

 oتق م الياضنة قاليستشارين اليعاقنين عل متابعة قتقييم اليشرقعا
 oقتم اختيار اليشرقعا
مشرقي".
 oتشترك الياضنا
 oبعض الياضنا

-

اليشتركة بش ل مستير.

اليلتيقة ييقاً ليعااقير وصاية قفنياة قبأسال ب علياي ضعتياد علا د ارساة وادقى ق"خطاة

التكن ل وية في خاصية ارتيايها بيؤسسا
ت فر اليعدا

عليية قوامعا

قاألوهزة الواصة بالياسب اآللي قالتجهي از

الحدائق العلمية (الحاةنات التكنولوجية):

تُعرم اليدضقة العليية " "Science Parkعل أنها قاثة للتعاق بين اإلم اناا
وهاة قبااين اليتطليااا اليعرفيااة العيليااة التااي تيتاوهااا اليؤسساا الصااناعية قالشااركا
قعل ذل

الصغيرة قاليت سطة.

فإ "اليدضقة العليية" تيت

قمراكز بي ث.
الي تيية.

اليعرفياة لينسا بي الجامعاا

عادة عل م ا اع لشاركا

الجامع ااة قأ س ااامها م اان خ ااالل منسا ا بيها قيليته ااا لتطا ا ير معطي ااا

قمؤسساا

التجاريااة قالهي ااا

قيليتهاا مان

الودميااة األخاارى.

صاناعية قتجارياة موتلااة تتعااق ماع كلياا

ه ااذه اليؤسس ااا

قالش ااركا

قف ااتح آف اااق ودق اادة للعي اال

قاالستثيار اليعرفي اليشترك.
-

قباين ماا تيت ياه اليادائأل العليياة باإلضاافة إلا ماا سايأل ماا ُضعارم" بياضانا

قهي أماكن موصصة ليؤسسا
إلا السا ق كينتجااا

أق خاادما

التكن ل وياة "Technology Incubators

معرفية في ي ر اإلنشاات تساتند إلا معاارم ودقادة ادمتها بيا ث وامعياة قتأخاذ يريقهاا
ودقاادة متييازة .قتسااتطيع مثاال هااذه اليؤسسااا
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االنطااالق بعااد فتارة "اليمااانة "األقلا إلا
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العياال عل ا نطاااق قاسااع مااع الييافاااة عل ا العال ااة مااع اليدضقااة العلييااة للجامعااة لتجدقااد معارفهااا قاكتساااب القاادرة عل ا
الينافسة اليعرفية اليستيرة.
-

التكن ل ويااة ب و ا د قثاادا

كيااا تتييااز الياضاانا

الاادعم العليااي قالتكن ل ا وي قالتااي تقااام بالتعاااق مااع الجامعااا

األبيااث قتهاادم إلا االساتاادة ماان األبياااث العلييااة قاالبتكاا ار
االعتياااد عل ا الينيااة األساسااية لهااذه الجامعااا
التعا دا

التكن ل وية أساساً إل تسا يأل العلام قالتكن ل وياا مان خاالل

التي تتم بين مجتيع اليال قاألعيال قتطييقا

كاستراتيجية للتنيية اال تصادضة.

-

الييت العليي فهاي إذ ترتكاز علا الشاراكة قالتعااق

مشات ومراكز التسهي للمؤسسات:

مشاتل اليؤسسا

هي عيارة عن هياكل استقيال مؤ تاة م وهاة للينشا ين تهادم إلا دعام قتيساير ظارقم االنطاالق قذلا

من خالل ت فير ميال
خدما

لجق ات بيا تنط

عليه من الودما

المرقرية ك ساائل االتصاال قغيرهاا قليادة ميادقدة قتقادضم

متوصصة (ثسب اختصاص اليشتلة كاإلعالم اآللي قالتك ين قكذا تقدضم االستشا ار

قالقان نية قالمرييية قالتجارية قغيرها قالقيام بعيلية التنشيط كعقد ندقا
-

ناويااة ماان خااالل

ماان معاماال ققرش قأوه ازة بي ا ث باإلضااافة إل ا أعمااات هي ااة التاادريس

قالياثثين قالعاملين كالويرات في مجاالتهم .قتهدم الياضنا
قاالتاا ا

التكن ل ويااة قتي يلهااا إلا مشارقعا

قم اركااز

قمشاتل اليؤسسا

من اليي ن أ تأخذ ثالث أ ال الييمنة قر ا

اليياسايية

في اليجااال

قمياض ار ....
ربط قنزل اليؤسسا

 oفالحاةنة ( :(Incubatorهي التي تعد اليؤسسة فاي مرثلاة االنطاالق يال أ تانام إلا مشاتلة )(pépinière
قمع ذل هناك من الدقل مثال فرنسا من اعتيد عل اليشاتل قأناط لها دقر الياضن أضما.

 oورشات الربط :قهي هي ل دعم قتكال بأصياب اليشرقعا

في طاي الصناعة الصغيرة قاليهن اليرفية.

 oنزل المؤسسات :قيتكال بأصياب اليشاريع الينتيين إل ميدا الييت.
 oأما مراكز التسهي والدعم للمؤسسات :فهي هي ا

استقيال قت ويه قمرافقة لياملي اليشاريع قمنش ي اليؤسسا

قاليقاااقلين كيااا تعتياار أضمااا ااايرة لتنييااة رق ،اليؤسسااة إذ أنهااا تجيااع بااين كاال ماان روااال األعيااال اليسااتثيرين
قاليقاقلين قاإلدا ار

اليركزية قالييلية قمراكز الييات قكاذا م اتاب الد ارساا

األ طاب الصناعية قالتكن ل وية قاليالية.

-

قل ن كانل مراكز التسهيل قالدعم عادة ما تك
من الدقل اعتيد
اليشرقعا


-

ذا

قاالستشاارة قمؤسساا

يابع عاام قها تقادضم الادعم لكافاة اليشارقعا

التكا ين قكال

النا ا ة إال أ كثيا ار

مراكز دعم متوصصة قمنها م اركاز التجدقاد علا قواه الوصا ص قيقتصار دقر هاذه األخيارة فاي دعام

اليجددة أق باألثرى تل اليشرقعا

تك

اليعرفة رأب مالها الرئيسي.

نظام المناولة (المقاولة من الباطن):
قهااي وييااع العال ااا

التعاقنيااة التكامليااة التااي تنشااأ بااين مؤسسااتين أق أكثاار خااالل م ارثاال العيليااة اإلنتاويااة بي ويهااا تق ا م

منشااأة مقدمااة لألعيااال بتكلي ا
أكثاار ماان عيليااا

منشااأة أق أكثاار (تسااي مناااذة لألعيااال أق مناقلااة أق مجه ازة متوصصااة إلنجااان مرثلااة أق

اإلنتاااج ييقااا لعق ااد مياادد مساايقا قملاازم للطاارفين .قلليناقلااة دقر مه اام فااي تي ااين الصااناعا

الصااغيرة

قاليت سااطة ماان االسااتودام األمثاال للي ا ارد اليتاثااة لاادقها قالتصاارم الااد يأل قاليي اام فااي قسااائل إنتاوهااا قتنييااة قتنااايم
النشاااط اإلنتاااوي فااي ال ثاادا

الصااناعية قرفااع اادرتها اإلنتاويااة قالتنافسااية قنيااادة مساااهيتها فااي الناااتا الييلااي اإلوياالي

قكااذا رفااع مساات ى الرفاهيااة االوتياعيااة ماان خااالل توااايض نسااية اليطالااة قني ااادة ف اارص التشااغيل قبالتااالي تيقيااأل تنييااة
ا تصادضة.
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نظام االمتياز التجاري:

-

االمتيااان التجااار ه ا صاايغة للتعاماال التجااار بااين ي ارفين األقل مااانح االمتيااان قه ا الطاارم الااذ ضعياار اساايه التجااار

قعالمتااه التجاريااة قناااام العياال الواااص بااه إلا الطاارم الثاااني مينا  ،االمتيااان  franchiseقها الطاارم اليسااتايد قالااذ
قدفع رس م االمتيان  franchisee freesإضافة إل نسية م ياة مان إوياالي مييعاتاه  Royaltyمقابال ثصا له علا ثاأل
استودام اسم ق عار قناام عيل مانح االمتيان في منطقة ميددة قلاترة ميددة هي فترة العقد بين الطرفين.

-

ق ان نيا االمتيان التجار ه عقد الذ ضينح بيقتمااه الطارم األقل (ماانح االمتياان ثاأل اساتودام ثقا ق اليلكياة الاكرياة
(االساام التجااار
الودما

العالمااة التجاريااة ب اراتة االخت اراي باإلضااافة إل ا اليعرفااة الانيااة إلنتاااج الساالع قت نيااع الينتجااا

قتقاادضم

إل الطرم الثاني (مين  ،االمتيان لتي ينه من بدت النشاط التجار قأدات العيل فاي منطقاة االمتياان قخاالل فتارة

ميددة.

 8-2أدوات إدارة التموي المقترحة لتدعيم المشروعات الذاتية:
ضق م فكر إدارة التنيية للتجيع العي ارني بالعقب الجدقدة عل أساليب عدقدة تتجاه نيا االساتاادة مان يياة األ ارضاي العيرانياة اليتاثاة
بالتجيع في مساندة تي يل مشرقعا

الينية االساسية به قالتي تم استوالصها من خاالل مراوعاة عادد مان التجاارب العاليياة الناوياة

في هذا اليجال باستودام األراضي كأداة لتي يل مشرقعا

الينية االساسية في التجيع العيراني.

التموي باستخدام االراةي لتموي البنية االساساية فاي التجماع العمراناي الجدياد وذلاك بتحريار قيماة اال ارةاي (باساتخدام
األصول من األ راةي) لتموي مشروعات البنية االساسية في المدن:

ضش ل تنيية التجياع العي ارناي تيادضاً بالنساية لعيلياة تي يال الينياة األساساية فاالساتثيار فاي الينياة األساساية ضارقر مان اوال تي يال
الينية األساسية يتم تقليديا من ثالثة مصادر:



قف ار



الينح من اليست يا



عيليا

اال تراضا

ال ثدا

الييلية الي مية

الي مية االعل (اليركزية

قذلا باسااتودام األصا ل ماان األ ارضاي ماان أواال تي ياال مشارقعا

الينيااة األساسااية ثياات هنااك أساااليب عياال موتلاااة أدقا

التي ياال

اليسااتند إل ا األ ارضااي فاسااتودام أساااليب التي ياال اليسااتندة إل ا األ ارضااي اسااتوداماً مسااؤقالً قرفااع ماان كااااتة عيليااة تنييااة اليجتيااع
العيراني اليقتر.،
ثياات تتاايح التعااامال

اليسااتندة إلا األ ارضااي فرص ااً كيي ارة لليساااعدة فااي سااد فج ا ة تي ياال مشاارقعا

الينيااة األساسااية قفااي مساااندة

التنيية اليستدامة في اليجتيع العيراني اليقتر.،
قهناااك فاارص تي ياال اسااتثيار ضجااب تكاريس إقراداتهااا للي اننااة االسااتثيارية قاسااتودامها فااي تي ياال قعياال اازة كييارة إلا األمااام فااي
إتاثة د ار

الينية األساسية.

ان تنمية المجتمع العمراني طل كبير على البنية األساسية .لذا سيتطل األمر االستثمار في مشروعات البنية األساسية بهدف:




وعل اليجتيع العيراني اليقتر ،م ا ع تتسم بالكااتة من أول اإلنتاج اال تصاد .
تقدضم الودما

تط ير الودما

األساسية لليزيد من الس ا .

العامة بيا قتناسب مع دخل االسرة.
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ا

درة اليجتيع العيراني اليقتر ،عل تي يل مشرقعا

عل وزت من نيادة يية االراضي قالعقا ار

إلا ثاد كييار علا

الينية األساسية الالنمة ستت

في اليجتيع العيراني قت ويهها إل تي يل مشرقعا

ادرتها علا االساتي اذ

الينية األساسية.

لذا ضجب تيدقد الطرق اليي نة الستودام يية األراضي بغرض اليساعدة في تسدقد تكلاة االستثيار في الينية األساسية فاي اليجتياع
العيراني اليقتر.،
على ان يركز على الييادئ التي قرتكز إليها موتل

أساليب التي يل القائية عل األراضي

ثياات أخااذ التي ياال اليسااتند إل ا األ ارضااي ماان بااين العناصاار الهامااة فااي تي ياال مشاارقعا

الينيااة األساسااية فااي اليجتيااع العي ارنااي

اليقتر ،قالسييا في الي ا ع التي تني فيها اليجتيع العيراني عل ني سريع.
فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ،PPPوتقع مناهج تلك الشراكة في ثالث فئات أساسية:
أ-

التبرع باألراةي العامة لمستثمرين مان القطااع الخااص فاي مشاروعات العماران لكاي ضق ما ا بعيرانهاا فاي مقابال االساتثيار فاي

الينية األساسية ״العامة״.

ب -بيع األراةي ذات الملكية العامة إلى مستثمرين من القطاع الخاص في مشروعات العمران ،قاستودام ثصيلة عيلية الييع فاي
تي يل االستثيار في بنية أساسية عامة.

ت -تقاسم الزيادة في قيمة األراةي نتيجة الستثمار القطاع العام في البنية األساسية.
تنفيااذ ادوات التمويا باسااتخدام األراةااي :اسااتودام أساااليب عدقاادة لالسااتاادة مان ييااة األ ارضااي فااي مساااندة تي ياال مشاارقعا

الينيااة

األساسية


رسااوم (مقابا ) التحسااين التطييااأل الييا اار أل صا ثااد لييااادئ التي ياال باسااتودام األ ارضااي .نيااادا
لتنايذ مشرقعا

الينية األساسية في اليد  .فرس م (مقاب ) التحسين تستي ذ عل وزت من نيادا

عن االستثيار في مشرقعا

الينياة األساساية قذلا باارض رسام ليارة قاثادة علا الزياادة التاي يا أر

ييااة األ ارضااي نتيجااة
يية األ ارضاي الناوياة
علا

يياة األ ارضاي

اليعنية .قلكن لم تعد رس م (مقابل التيسين أثد اليصادر الهامة من بين مصادر تيقيأل اإلقرادا .


مبيعااات األراةااي للمسااتثمرين فااي مشااروعات العم اران :خصوصااة االسااتثيار فااي مشاارقعا

قسيلة قهي ا تراط يام مساتثير عيا ار
بهم قاسترداد تكالياها من خالل مييعا

طعاة األرض اليقساية إلا

طاع أصاغر بتناياذ الينياة األساساية الداخلياة الواصاة

األراضي .قمع اندضاد نطاق اليساثا

تي يل نسية متزاقدة دائياً من مجي ي االستثيا ار

الينيااة األساسااية ماان خااالل

التي قتم عيرانها تاؤد هاذه السياساة إلا

في الينية االساساية إلا عااتأل أصاياب مشارقعا

عيا ار األ ارضاي مان

القطاي الواص في اليجتيع العيراني اليقتر ،تش ل ثالة وعل تط ير االراضي قانشات الينية االساسية معا م نا قاثداً.



االستحواذ على القيمة من خالل مبيعات األراةي ذات الصلة بالمشروعات :من بين أكثار االساتراتيجيا
اسااترداد التكااالي

بيااع األ ارضااي التااي تيساانل ييتهااا نتيجااة االسااتثيار فااي مشاارقعا

العامة .فإذا كا القطاي العام ضيتل األراضي ضي نه القياام ذاتيااً باالساتثيا ار

مييعا


اي عاً مان أوال

بنيااة أساسااية أق تغيياار اليوططااا

العاماة قاالساتي اذ علا الي اساب مان خاالل

األراضي.

بيع حقوق العمران :ضي ن لجهاان تنيياة اليجتياع العي ارناي بياع ثقا ق عيا ار األ ارضاي كيادقل ليياع األ ارضاي قذلا بهادم
اليص ل عل القيية اإلضافية التي تنجم عن مشرقعا

إلى فئتين:

الينية االساسية التي قناذها القطاي العام .وتنقسم حقوق العماران

 oثأل تي يل األراضي الرياية إل االستودام في العي ار اليمر .
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أكير من اليساي  ،بهاا عاادة بيقتما

 oثأل بنات كثافا

اعاد اليوططاا

العاماة أق اليادقد القصا ى اليارقضاة

عل االرتااعا .


االلتزامات ورسوم التعويض عن األثر المفروةة علاى المساتثمرين فاي مشاروعات العماران :االلت ازماا

عاان األثاار اليارقضااة عل ا اليسااتثيرين فااي مشاارقعا

العي ا ار – عل ا خااالم االسااتي اذ عل ا القييااة – تقااارب التي ياال

باس ااتودام األ ارض ااي م اان مناا ا ر التك ااالي  .فه ااي الت ازم ااا

االساسية اليصااثية للنيا  .قتشاترط االلت ازماا

مس اايقة تا اارض ليا ارة قاث اادة قتس ااتهدم اس ااترداد تك ااالي

التاي تاارض علا القاائيين بعيلياا

بإنشات الينية االساسية الالنمة لل فات بيعاقير العي ار

الينية االساسية الواروياة الناوياة عان عيلياا

فالني قؤد إل الطلب عل ت سعة يا ة الينية االساسية في عي م ي ا



اليني ااة

عيا ار األ ارضاي أ ضق ما ا هام أناساهم

أق سداد يياة عناصار الينياة االساساية التاي تتييهاا سالطا

العام .قتستهدم رس م التع يض عن األثر تغطية تكالي
اليستعيلة قاليتنزهاا

قرسا م التعا يض

الطرق قإمدادا

قالي ارفاأل األخارى .قتساتهدم رسا م التعا يض عان األثار قااللت ازماا

القطااي

العيا ار الجدقادة.

اليياه قالتولص من اليياه

التاي تاارض علا اليساتثيرين

في مشرقعا

العي ار وعل الني ״قدفع تكالياه بناسه״ من خالل ا تراط سداد القائيين بعيليا

ت سعة يا ا

الينية االساسية التي قتطليها الني .

عي ار األراضي تكالي

األرضااي
إدارة األصااول ماان األراةااي :الييزانيااة العي ميااة لجهااان تنييااة اليجتيااع العي ارنااي ثافلااة بااالكثير ماان األصا ل ماان ا
قالعقا ار

في اليجتيع العيراني اليقتر .،قفي ال ل ناسه ضعاني اليجتيع العيراني اليقتر ،التي تقع فيها تل األص ل من

نقص ثااد فاي الينياة االساساية .قفاي تلا األقضااي ضي ان أ ض ا

مان الي ياة بالنساية للسالطا

العاماة ميادلاة األصا ل

من األراضي باألص ل من الينية االساسية .قهاي تقا م باذل مان خاالل بياع أق تاأوير األ ارضاي التاي ضيلكهاا القطااي العاام

قاستودام ثصيلة ذل في تي يل االستثيار في الينية االساسية.
قبدالً من استودام أدقا

التي يل باستودام األ ارضاي بغارض تي يال مشارقعا

العيرناي
ا
اساتثيارية منااردة ضقا م وهاان تنيياة التجياع

بتس ية ميزانياتها العي مية بييت تق م بتعدقل تركيية األص ل التي في ثيانتها .قهي تق م بزيادة أص لها من الينية االساساية العاماة
قتوايض أص لها من األراضي.
ضي ن لهذا الن ي من إدارة أص ل األراضي تيقيأل إقرادا
القطاي الواص بعي ار

كييرة من أول االستثيار في الينية االساسية قفي ال ل ناسه تعجيل ياام

طع األراضي الرئيسية.

مخاطر ومحددات التموي باستخدام األراةي:
ضصاثب تي يل الينية االساسية باستودام األراضي مواير قميددا  .قهناك مواير ميددة تستيأل التأكيد.


أس اق األراضي في اليد متقلية.



مييعا

األراضي غالياً ما تاتقر إل الشاافية قاليساتلة.



مييعا

األراضي ال ضي ن أ تستير إل ما النهاضة.

أسالي التموي باستخدام األراةي هي من بين أدقا

التي يل االستثيار (الرأسيالي  .تت

الذ قرتكز إليه االستثيار العام اليعني.
قالجدقل التالي قيين هذه األساليب قاليتطليا

الرئيسية لها

287

ييتها النهائية عل ن عية التوطايط

مشروع تنمية وتطوير قري الظهير الصحراوي كمراكز تنموية للمدن الثانوية القائمة كمجتمع عمراني مرفق ذاتيا

جدول رقم ( )4أدوات إدارة التموي المقترحة لتدعيم المشروعات الذاتية باستخدام األراةي
األداة
فرض التزامات على
المستثمرين في
مشروعات العمران

الوصف

 المساااتثمرون فاااي مشاااروعات العماااران يشااايدونالبنية التحتية على مستوى الموقاع والجاوار علاى
نفقتهم الخاصة.
ُ -تباع األصول العامة من األراةي ،وياتم اساتخدام

بيع أو تأجير األراةي
التي في حوزة القطاع

حصاايلة البيااع فااي تمويااا االسااتثمار فااي البنياااة
التحتية.

العام والخاص :استثمار

القطاع الخاص في البنية

يشيدها المستثمرون في مشروعات العمران بالشبكات العامة.

 جرد األراةي من بين األصول ،وتحديد قيمتها فاي الساوق ،واتخااذ القا ارراتاالساتراتيجية بشااأن أفضا االسااتخدامات ،والمازادات المفتوحاة للااتخلص ماان

األراةي التي يتم بيعها.

ماان الوجهااة المؤسسااية ،حااين ال تنتفااع المؤسسااة الحااائزة لم راةااي مباشاارة

 -المساااتثمرون فاااي مشاااروعات العماااران يشااايدون

من بيعها.
 -المعلومات والتحلايالت نفساها الالزماة لعملياات البياع ،وهاي يمكان أن تعجا

البنية التحتية ״العامة״ في مقاب الحصول علاى

اسااتثمار القطاااع الخاااص فااي أقطاااب النمااو الرئيسااية ،وإج اراوات االختيااار

األراةي.

التنافسية تصبح حاسمة األهمية.

 -وةاع الااروابط القانونيااة لحظاار خطاار الصاافقات غياار المتساامة بالشاافافية أو

التحتية ״العامة״

رسوم التحسينات

 -لاوائح تنظيميااة واةااحة ،قاادرات التخطاايط والتنفياذ لااربط البنيااة التحتيااة التااي

 -القدرات الفنية الزمة من أج الجرد والتقييم األولاي ،يمكان أن تكاون صاعبة

العام

الشراكة بين القطاعين

المتطلبات الرئيسية

المتسمة بالفساد بين القطاع العام والقائم بالتطوير واالستغالل.
 القطاع العام يقتطاع مان خاالل الضارائ والرساومجااازوا مااان زياااادات قيماااة األراةاااي الناجماااة عااان

 -صعبة وباهظة التطبيق على أساس ك قطعة أرض على حدة.

مشروعات البنية التحتية.

 المسااتثمرون فااي مشااروعات العماران ياادفعونرسوم التعويض عن األثر

 -قادرات التخطايط والتحليا القوياة الزماة لتحدياد تكلفاة انعكاساات البنياة

تكلفاة توساعات شابكات البنياة التحتياة الالزماة
الحتياجات النمو.

التحتية في المواقع المختلفة وقوة تنفيذ خطط استثمارات القطاع العام.
 ةارورة وةاع نهاج مبساط يساتوفي المفهاوم األساساي الساترداد تكااليفالنمو خارج الموقع بدون المطال

 -يستملك القطاع العام األراةي المحيطة بمشروع

استمالع األ راةي وبيع

البنية التحتية المعني ،ويبيع األراةاي باربح عناد

الزائد منها عن الحاجة

اكتمااال إنجاااز المشااروع حااين تاازداد قيمااة

 ةارورة االتفااق االجتمااعي بشاأن مان ينبغاي أن يساتفيد مان ازديااد قيماةاألراةاي النااجم عان مشاروعات البنياة التحتياة العاماة :أصاحاب األرض

األصليون ،أو هيئة المالياة العاماة ،أو الشااغلون الاذين سايتم تارحيلهم ،أو

أصحاب مطالبات آخرون.

األراةي.
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الفنية المرهقة.

