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مقدمة
 في إط ار م ا طرح ه المخط ط اﻹس تراتيجي الق ومى لمص ر  ،2052فق د إتجه ت الدول ة إل ى تعظ يم
اﻻستفادة من مخرجاته س واء م ن من اطق تنمي ة ذات أولوي ة وش بكات العم ران ومح اور التنمي ة،
الت ي تس هم ف ي تنفي ذ المش روعات الداعم ة للتنمي ة عل ى المس تويين الق ومي واﻹقليم ي وعل ى
مس توى المحافظ ات بم ا يحق ق أعل ى عائ د ف ي مج اﻻت التنمي ة اﻹقتص ادية وف رص إس تثمارية
مؤكده.
 تأكيدا لما تناولته محاور ومرتكزات إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر  ،2030فقد ت م التركي ز
على كل من البع د اﻹجتم اعي واﻹقتص ادي ،والبع د الخ اص بالبيئ ة والتنمي ة العمراني ة إيمان ا ً ب أن
اﻹس تدامة ﻻ يمك ن تحقيقه ا إﻻ م ن خ ﻼل تن اول تل ك المرتك زات ف ي إع داد المخطط ات عل ى
المس تويات المكاني ة المختلف ة .ل ذلك أخ ذت الدول ة بأس لوب التخط يط اﻻس تراتيجي ال ذي يض من
اﻻستغﻼل اﻷمثل لﻺمكانيات والمقومات ويطرح رؤى التنمية القطاعية والمكاني ة والخط ط الفعال ة
لتنفيذ مشروعاتها.
 فى ضوء ماورد من تكليفات صادرة من إجتماع الس يد رئ يس الجمهوري ة ف ي  27فبراي ر 2017
بتكلي ف الهيئ ة العام ة للتخط يط العمران ى بإع داد تخط يط عمران ى متكام ل للواجه ة الش اطئية
لسواحل البحرين المتوسط واﻷحمر ،يهدف هذا الع رض إل ى إع داد إس تراتيجية التنمي ة العمراني ة
للواجهات الساحلية المصرية بم ا يعم ل عل ى إح داث ت وازن تنم وى له ا ف ي إط ار رؤي ة للتنمي ة
المستدامة ،آخذه في اﻹعتب ار الوض ع الح الي للس واحل بمش اكله وقض اياه ،وموجه ات ومتطلب ات
التنمية الداعمة لها.
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مقدمة
 بمراجعة الواجهات الساحلية لكل من البحر المتوس ط والبح ر اﻷحم ر ،ت م تقس يمها
إلى مجموعة من النطاقات على النحو التالي:
 تم تقسيم ساحل البحر المتوسط إلى ثﻼث نطاقات مكانية للتنمية وهي:
 نط اق الس احل الش مالي الغرب ي للبح ر المتوس ط )بإمت داد ح والي  550ك م عل ى س احل البح ر
المتوسط بدء من حدود محافظة اﻹسكندرية وإنتهاء بحدود محافظة مطروح(.
 نط اق الس احل الش مالي اﻷوس ط للبح ر المتوس ط )بإمت داد ح والي  215ك م عل ى س احل البح ر
المتوسط بدء من حدود محافظة دمياط وإنتهاء بحدود محافظة البحيرة(.
 نط اق الس احل الش مالي الش رقي للبح ر المتوس ط )بإمت داد ح والي  230ك م عل ى س احل البح ر
المتوسط بدء من حدود محافظة شمال سيناء وإنتهاء بحدود محافظة بورسعيد(.

 تم تقسيم ساحل البحر اﻷحمر إلى ثﻼث نطاقات مكانية للتنمية وهي:
 نطاق خليج العقبة )بإمتداد حوالي  180كم على الساحل الغربي لخليج العقبة(.
 نطاق خليج السويس )بإمتداد حوالي  325كم بساحل الشرقي لخليج السويس(.
 نطاق ساحل البحر اﻷحم ر )بإمت داد ح والي  1445ك م عل ى س احل البح ر اﻷحم ر ب دء م ن ح دود
محافظة السويس وإنتهاء بحدود محافظة البحر اﻷحمر مع السودان(.
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النطاقات التنموية للسواحل المصرية
)ZONE (3

)ZONE (2

البحر المتوسط
)ZONE (1

ZONE1

نطاق الساحل الشمالي
الغربي للبحر المتوسط
ZONE 2

نطاق الساحل الشمالي
اﻷوسط للبحر المتوسط
ZONE3

نطاق الساحل الشمالي
الشرقي للبحر المتوسط
ZONE4

نطاق خليج العقبة
ZONE5

نطاق خليج السويس
ZONE6

نطاق ساحل البحر اﻷحمر
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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المناطق الشاطئية ومناطق الظهير الساحلي
 تعريف المناطق الشاطئية ومناطق الظهير الساحلي :


o
o
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أهداف الدراسة
 (1تحدي د النطاق ات ذات الفاعلي ة ال ُمطل ة عل ى ك ل م ن س احلي البح ر المتوس ط والبح ر اﻷحم ر وتحدي د
خصائصها ومقوماتها.
 (2تعظيم اﻹستفادة م ن تن وع خص ائص محافظ ات النطاق ات التنموي ة للس واحل المص رية ،وم ا تعكس ه م ن
إمكانيات للمناطق الساحلية المواجهة لها.
 (3تحقق التكامل والترابط للمحافظات الساحلية كنطاق تنم وى واح د ذا توج ه موح د ،ف ي إط ار المس تجدات
التنموية على المستوى القومي واﻹقليمي بما تمثله من إمكانيات تنموية.
 (4إعداد خطة متكاملة لتحديد الفرص المتاحة للتنمية واﻹستثمار على السواحل المص رية .عل ى أن يراع ى
في إعداد هذه الخطة اﻵتي:
 البناء على المشروعات والخطط التنموية والقطاعية السابقة والت ي ت م إعتماده ا م ن قب ل الجه ات المختلف ة
المعنية بتنمية السواحل المصرية.
 مراعاة اﻷبعاد البيئية واﻻجتماعي ة قب ل إتخ اذ ق رارات التنمي ة واﻹس تثمار حي ث أن الس واحل بص ورة عام ة
تعتبر من المناطق ذات الحساسية البيئية العالية وتحتوي على موائل طبيعية متحركة وهشة.
 تحقيق التوازن بين مقومات وفرص التنمية من ناحية ومتطلبات الكيانات العمراني ة ال ُمطل ة عل ى الواجه ات
الساحلية من ناحية أخرى.

 (5تحدي د أولوي ات التنمي ة المكاني ة عل ى مس توى ك ل نط اق س احلي م ن خ ﻼل تحدي د مش روعات وب رامج
إستثمارية وخدمية وعمرانية مختلفة يمكن تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد داعمة لتحقيق
الرؤية المطروحة لتنمية النطاقات التنموية للسواحل المصرية.
 (6إح داث ت وازن إقليم ى بالنطاق ات الس احلية ب ين الوض ع الح الى بمش اكله وقض اياه وب ين اﻷف اق الجدي دة
للتنمية.
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نطاق الساحل الشمالي اﻷوسط للبحر المتوسط
)ZONE (3

)ZONE (2

البحر المتوسط

)ZONE (1

ZONE1

نطاق الساحل الشمالي
الغربي للبحر المتوسط
ZONE 2

نطاق الساحل الشمالي
اﻷوسط للبحر المتوسط
ZONE3

نطاق الساحل الشمالي
الشرقي للبحر المتوسط
ZONE4

نطاق خليج العقبة
ZONE5

نطاق خليج السويس
ZONE6

نطاق ساحل البحر
اﻷحمر
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الموقع واﻷهمية المكانية للنطاق الساحلي
الشمالي اﻷوسط للبحر المتوسط
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الموقع واﻷهمية المكانية للنطاق اﻷشمل للساحل الشمالي اﻷوسط من الجمهورية )المساحة والسكان(
النطاق التنموي

اﶈافظات
ضمن
النطاق

اﳌساحة
)كم* (2

%

الساحل الشماﱄ
الغربي للبحر اﳌتوسط

اﻹسكندرية
 -مطروح

168863

%16.7

الساحل الشماﱄ
اﻷوسط للبحر اﳌتوسط

دمياط –
كفر الشيخ
– الدقهلية
 -البحﲑة

17741.18

%1.8

عدد السكان
)نسمة( **

%

5417032

%6.0

16814264

%18.5

ﴰال سيناء
الساحل الشماﱄ
– جنوب
الشرقي للبحر
سيناء -
اﳌتوسط وخليج العقبة
بورسعيد
والسويس

61608.96

%6.1

1304705

%1.4

السويس –
البحر اﻷﲪر

128101.34

%12.7

1000839

%1.1

1010407.87

%100

91023393

%100

ساحل البحر اﻷﲪر

إﲨاﱄ اﳉمهورية

المصدر (*) :وصف محافظات الجمهورية بالمعلومات – مركز دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء – .2017
)**( البيانات اﻷولية للجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء .2016/7/1

اﻷهمية النسبية ﳌساحة
النطاق من إﲨاﱄ اﳉمهورية
1.8 %

98.2 %

اﻷهمية النسبية لسكان
النطاق من إﲨاﱄ اﳉمهورية
18.5 %
81.5 %

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

 يضم النطاق اﻷﴰل للساحل الشماﱄ اﻷوسط ﳏافظات دميـاط
 ،الدقهليــة  ،كفــر الشــيخ والبحــﲑة ﲜملــة مســاحة تبلــغ ﳓ ـو
 17741.18ألـــف كـــم ،٢ﲤثـــل % 1.8مـــن ﲨلـــة مســـاحة
اﳉمهورية .وﳝتد بطول بإمتداد حـواﱄ  215كـم علـى سـاحل
البحر اﳌتوسط.
 يتميــز النطــاق بتنــوع بيئاتــه الطبيعيــة مــابﲔ الســاحلية
والزراعية ،ويسـكنه حاليـا طبقـا لتعـداد عـام  2016حـواﱄ 1.6
مليون نسمة  ،ﲤثل  %18.5من ﲨلة سكان اﳉمهورية.

11

2- 2

تشخيص الوضع الراهن لﻺطار اﻷشمل للنطاق الساحلي
الشمالي اﻷوسط للبحر المتوسط
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )اﻹطار المكاني والموقع العام(
موقع اقليم الدلتا من
ﲨهورية مصر العربية

موقع الساحل الشماﱄ
اﻷوسط من اقليم الدلتا

 يقع الساحل الشـماﱄ اﻷوسـط بـاقليم الـدلتا فـى اﳉـزء
الشماﱄ بها وهو ما ﳚعلـه فـى موقـع متوسـط مكانيـا
ومتميز من حيث وقوعـه علـى سـاحل البحـر اﳌتوسـط
وﳛتوى على فـرعﲔ رئيسـيﲔ لنهـر النيـل وهمـا فـرع
دمياط )شرقا( وفرع رشيد )غربا(
خريطة نطاق الساحل الشماﱄ اﻷوسط

المص در  :مخط ط التنمي ة الش امل للس احل لش مالى لل دلتا كتجم ع عمران ى جدي د – الهيئ ة العام ة
للتخطيط العمراني )اعداد عام (2000
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )حدود النطاق اﻷشمل لمنطقة الدراسة(

محافظة كفر الشيخ
محافظة دمياط

محافظة البحيرة

محافظة الدقهلية

 يضم النطاق الساحلي الشماﱄ اﻷوسط أربعة ﳏافظات وهي )من الشـرق اﱃ الغـرب( ﳏافظـة دميـاط  ,ﳏافظـة الدقهليـة  ,ﳏافظـة كفـر
الشيخ وﳏافظة البحﲑة.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )الطبوغرافيا والمظاهر الطبيعية(

المصدر  :مخطط التنمية الشامل للساحل لشمالى للدلتا كتجمع عمرانى جديد – الهيئة العامة للتخطيط العمراني )اعداد عام (2000
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )المواقع المميزة واستعماﻻت اﻷراضى وشبكة الطرق(

بلطيم

دمياط
بحيرة
المنزلة

دمياط
الجديدة

محافظة دمياط

المنصورة
الجديدة

بحيرة
البرلس

جمصة

رشيد

محافظة الدقهلية

محافظة كفر الشيخ

ادكو

محافظة البحيرة

 يضم الساحل الشماﱄ اﻷوسط عدد من اﳌدن الرئيسية اﳍامة كدمياط وﲨصة ورشيد وغﲑها  ,كما يضم عددا من البحـﲑات الرئيسـية كبحـﲑة اﳌنزلـة
وﲝﲑة الﱪلس  ,ويغلب اﻻستعمال الزراعي والسياحي على النطاق مع قليل من اﻻستعمال الصناعي وبالنطاق عدد من الثروات الطبيعية كامتيازات
الغاز والبﱰول ومناطق الرمال السوداء وﳝر بالنطاق الطريق الساحلي الدوﱄ الذى يربط مدن النطاق بعضها البعض.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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التوجهات الحالية والمستقبلية للمخططات القومية واﻹقليمية
والمحلية لتنمية النطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط للبحر المتوسط
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات القومية

اﳌخطط اﻹسﱰاتيجي القومي

اﳌركز الوطﲎ لتخطيط

للتنمية العمرانية 2052

استخدامات أراضى الدولة

إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة
مصر 2030

ﳏاور التنمية العمرانية القومية
)القرار اﳉمهورى رقم  233لسنة (2016

جهاز شئون البيئة
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052
اﳌوارد والثروات ومقومات التنمية
 يتميــــــز الســــــاحل
الشماﱄ اﻷوسط بوفرة
فـــــــــى اﳌـــــــــوارد
اﻻسـتخراجية مـن غـاز
طبيعي وبﱰول
 يتميز بـوفرة مـوارده
اﳌائية )نهر نيل – ﲝر
متوســــط – ﲝــــﲑات
اﳌنزلة والﱪلس(
 امكانية وصـول عاليـة
مـــن خـــﻼل الطريـــق
الدوﱄ الساحلي
 موارد سياحية تتمثل
فــى ســياحة مصــايف
وسياحة أثرية
 منـــــاطق صـــــناعية
بدمياط والدقهلية
 منفــذ ﲝــري رئيســي
ومؤثر )ميناء دمياط(

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052
ً
اﻷراضي الصاﳊة للتنمية ﰲ مصر )وفقا للمخاطر(

منطقــة الســاحل
الشماﱄ اﻷوسـط
تتطلب اجـراءات
ﲪايـــــــــــــــة
واشــــــــﱰاطات
خاصة لتنميتها
وذلك ﻷنهـا مـن
اﳌناطق اﳌعرضـة
ﻻرتفــاع منســوب
ميــــاه البحــــر
وغمرها باﳌياه.

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052
صﻼحية اﻷراضي للتنمية ﰲ مصر
المساحة المأهولة

%7

أولوية
أولى

اﻻراض ي الص الحة
وفق ا ً للم وارد ب دون
محددات

%24

أولوية
ثانية

اﻻراض ي الص الحة
وفق ا ً للم وارد
وبعض المحددات

%16

أولوي ة
ثالثة

اﻻراض ي الص الحة
بشروط ومحددات

%29

أراضي يصعب تنميتها

%25

اﻻجمالي

%100

اﻻراض ي الص الحة للتنمي ة
تمث ل  %69م ن مس احة
مص ر ) 164ملي ون ف دان(
بخﻼف الجزء المعمور

المص در :المخط ط اﻹس تراتيجي الق ومى
للتنمية العمرانية – الهيــئة العام ـة للتخط يط
العمرانى – .2015

 يعتـــــــــــﱪ
الســـــــــاحل
الشــــــــماﱄ
اﻷوســــــــــط
منطقــــــــــة
مأهولـــــــــة
بالســكان ﳑــا
يقلــــل مــــن
اﳌنـــــــــاطق
القابلـــــــــــة
للتنميــة به ـا
ويتوجـــــــب
سرعة اﳊفـاظ
على ما تبقى
مـــن أراضـــى
خالية لسـرعة
تنميتها.
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052
مناطق التنمية ذات اﻷولوية فى مصر
الساحل الشمالى الغربى

 يتضح توجه الدولة من خـﻼل
اﳌخطط اﻻسﱰاتيجي القـومي

محور قناة
السويس

ﳌصـــر  2052فـــى التنميـــة

وسط سيناء
منخفض
القطارة

سهل
المنيا
الغربى

للمنــاطق اﳊدوديــة والنائيــة

وعدم الﱰكيـز علـى التنميـة

فــى منطقــة الــوادى والــدلتا

بشــكل كبــﲑ واﻻعتمــاد علــى

البحرية

مشــروعات تنمويــة قوميــة

إمتداد شرم الشيخ وقطاع
الطور/
رأس محمد
الفرافرة

منطقة أسيوط
 /سوهاج /
الخارجة

مركز
إقتصادى لوجستى جنوب مصر
المثلث الذهبى

خارج هذا اﻹطار.

 أقــرب منــاطق التنميــة ذات
الـــداخلة

الخارجة

اﻷولوية لنطـاق الدراسـة هـي

منطقــة تنميــة ﳏــور قنــاة

الســــويس شــــرقا وتنميــــة
الســـاحل الشـــماﱄ الغربـــي
غربا.

منطقة
حﻼيب  /شﻼتين  /رأس حدربة

بحيرة السد العالى
وجنوب مصر

توشكى وشرق العوينات

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمي ة العمراني ة –
الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052
توزيع اﻷنشطة باﳌخطط القومى
 يتبﲔ الﱰكيز القـوي علـى
مدينـــة دميـــاط علـــى أن
تكون مركز تنميـة وبوابـة
للعاﱂ اﳋارجي مـن خـﻼل
تنميـــة دورهـــا التجـــاري
والتصــــديري واســــتغﻼل
اﳌينــاء اﻻســتغﻼل اﻷمثــل
وتطويره
 ويتمثل ثقـل دميـاط أيضـا
كـون ﳐطــط ﳍـا أن تصــبح
مركـــز لوجســـتي عـــاﳌي
لتجــارة وتــداول وصــناعة
اﳊبـــــوب )إســـــﱰاتيجية
التنمية اﳌستدامة (2032
 وﻻستغﻼل القدرة الصناعية
لــدمياط فــى ﳎــال اﻷثــاﺙ
هناﻙ توجه لتنمية صناعة
اﻷثــاﺙ وزيــادة الصــادرات
العاﳌيـــــة )إســـــﱰاتيجية
التنمية اﳌستدامة (2032
 كمــا يتضــح حفــاظ اﳌخطــط
علــــى ﳏميــــة الــــﱪلس
كمحمية طبيعيـة يتوجـب
اﳊفــاظ عليهــا وتنميتهــا
سياحيا
 ومن اﻷنشطة اﳍامة اﳌشـار
اليها اﳌزارع السمكية علـى
طـــول الســـاحل الشـــماﱄ
اﻷوسط باﶈافظات اﳌختلفة
المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052
شبكة الطرق القائمة واﳌقﱰحة

ممر التنمية – د .فاروق الباز

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة(
ﳐطط شبكة الطرق القومية )تنمية الطريق الدوﱄ الساحلي(

اﻷراضي العمرانية المقترحة
وبعد إنتهاء وﻻية وزارة الكهرباء على
اﻷراضي التي بها الرمال السوداء يتم دراسة
إعادة إستخدامها.

•مساحة العمران  145كﻢ2
مساحة الكهرباء  108كﻢ2
•مساحة السياحة  11كﻢ2
المساحة الكلية المقترحة 264
كﻢ2

اﻷراضي السياحية المقترحة

أراضي الكهرباء المقترحة

 يقﱰح ضم هذه اﳌساحة ﻷنشطة هيئة اتمعات العمرانية ﻻستيعاب الزيادة السـكانية
واﳊد من التعدى على اﻷراضى الزراعية .
 يقﱰح إستغﻼل هذه اﳌسـاحات فـى قطـاع البحـﲑة كفـر الشـيخ )باسـتثناء ﴰـال ﲝـﲑة
الﱪلس( ضمن أنشطة وزارة الكهرباء )هيئة الطاقة النوويـة( ﻹسـتخراج اﳌعـادن اﳌتـوفرة
بالرمال السوداء.
 يقﱰح إستغﻼل اﳌساحة ﴰال ﲝﲑة الﱪلس ضمن أنشـطة وزارة الكهربـاء )هيئـة الطاقـة
النووية ( ﻹستخراج اﳌعادن اﳌتوفرة بالرمال السوداء ثم تعود الوﻻية بعد ﲤـام إسـتخراج
هذه اﳌعادن لوزارة الدولة لشئون البيئة وذلك للحفاظ علـى اﳊيـاة الطبيعيـة والبيئيـة
ﲟحمية الﱪلس.
ً
 يقﱰح إستغﻼل هذه اﳌساحة ضمن أنشطة وزارة السياحة )السياحة البيئية( نظرا لقربهـا
من ﳏمية الﱪلس ووقوعها على ساحل البحـر اﻻبـيض اﳌتوسـط وعلـى الطريـق الـدوﱃ
الساحلى مباشرة.

المصدر  :تنمية الطريق الدولي الساحلي  -المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
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توجهات التنمية للمخططات القومية )جهاز شئون البيئة(
اﳋطط اﳌركزية ﻻستغﻼل السواحل
 مـــن خـــﻼل دراســـات وزارة
البيئــة متمثلــة فــى جهــاز
شئون البيئة – قطـاع ﲪايـة
الطبيعة ﰎ التوصل اﱃ عدد
مــــن الدراســــات اﳌتعلقــــة
باﶈميــات الطبيعيــة داخــل
نطاق الدراسة وهـي ﳏميـة
ﲝـﲑة الـﱪلس والـﱴ جـاءت
أبـــرز توصـــيات الدراســـات
كالتاﱄ :











المصدر  :ملخص التقرير السنوي  2016-2015لبرنامج الرصد البيئي لبحيرة البرلس – جهاز شئون البيئة .

توصى الدراسة بعمـل تقيـيم
دوري لنوعية وكمية اﳌياه فى
البحﲑة وتأثﲑها علـى التنـوع
العددي والكمي للكائنات فـى
البحﲑة
رصد التغﲑات اﳌناخية
مقاومــة التلــوﺙ ﲟنــع ميــاه
الصـــرف الصـــحي والصـــرف
الصـــناعي مـــن الوصـــول اﱃ
البحــﲑة وﲢويلهــا اﱃ مكــان
آخـــــر ﳌعاﳉتهـــــا واعـــــادة
استخدامها
منـــع ﲡفيـــف أي جـــزء مـــن
البحﲑة لزيادة اﳌسـطح اﳌـائي
لزيادة اﻻنتاج السمكي
القضـــــاء علـــــى اﳊشـــــائش
والنباتــات اﳌائيــة حيــث أنه ـا
تــؤثر علــى الصــيد والثــروة
السمكية
زيــادة زريعــة أﲰــاﻙ اﳌيــاه
العذبة الﱴ تتغذى على أنواع
اﳍائمات السائدة فى البحﲑة
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر (2030
مشروع انشاء مدينة لﻸثاﺙ بدمياط

 وصف اﳌشروع  :يهدف هذا اﳌشروع اﱃ زيادة نسبة صادرات اﻷثاﺙ من  %2اﱃ  %8من حجم السوق العاﳌي .
 العناصر اﻷساسية للمشروع :

 يشمل اﳌشروع ﲢسﲔ البنية اﻷساسية اﶈيطة باﳌدينة من طرق وموانﺊ لتسهيل حركة البضـائع خامـات ومنـتج نهـائي كمـا ﰎ
وضع ﳎموعة من اﳊوافز اﳉاذبة للمستثمرين.
 من اﳌستهدف بنهاية عام 2018 / 2017اﻻنتهاء من البنية اﻷساسية للمدينة واﳌرحلة اﻷوﱃ منها )صناعية وخدمية(.
 جارى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ وادارة اﳌشروع يكون غرضها اقامة وتطوير وتنمية اﳌدينة.

اقامة اﳌركز اللوجيستي العاﳌي لتجارة وتداول وصناعة اﳊبوب والغﻼل والسلع الغذائية بدمياط

 وصف اﳌشروع  :يهدف هذا اﳌشروع اﱃ ﲢويل مصر اﱃ مركز لوجيستي عاﳌي لتـداول وﲣـزين وتصـنيع كافـة أنشـطة القيمـة اﳌضـافة
اﳌرتبطة بالغﻼل والﱴ تشمل )التصنيع – التعبئة – التغليف( للحبوب والبـذور اﳌنتجـة للزيـوت وكـذا تكريـر الزيـوت والسـكر اﳋـام
واﳌواد الغذائية اﻷخرى ذات الصلة وتعد من السلع واﳌنتجات اﻹسﱰاتيجية ﳑا ﳛقق اﻷمن الغذائي ﳌصر ودول اﳌنطقة .
 العناصر اﻷساسية للمشروع :

 استقبال وتداول الغﻼل واﳊبوب )قمح  -ذرة – صويا( الواردة من الدول اﳌنتجة فى ﴰال وشرق أوربا ووسط آسـيا وجنـوب أمريكـا
من خﻼل  6 - 4أرصفة ﲝرية.
 ﲣزين الغﻼل واﳊبوب فى الصوامع اﳊديثة والقباب الفيﱪجﻼﺱ ذات اﻷنظمة اﳌتطورة للحفاظ على جودة الغﻼل وتهويتها بأحدﺙ
اﻷساليب العلمية
 انشاء صناعات القيمة اﳌضافة لتصنيع اﳊبوب والغﻼل ﳋدمة اﻷسواق اﶈلية والعاﳌية باﲨاﱄ حواﱄ  7.5مليون طن سـنويا علـى 4
مناطق صناعية حديثة.
 اعادة تصدير الغﻼل واﳊبوب والسلع اﳌصنعة لﻸسواق اﳋارجية.

 شحن اﳊبوب والغﻼل اﳌصنعة والغﲑ مصنعة والسلع الغذائية اﳌختلفة داخل اﳉمهورية باستخدام شبكتي النقل النهـري والسـكك
اﳊديدية.

27

التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات اﻹقليمية

نطاق الدلتا التنموي رؤية

سياسات التعامل مع النمو

الرؤيه اﳌستقبلية واﳌشروعات

وإسﱰاتيجية التنمية

العمرانى بالدلتا

الداعمة لتنمية ﳏافظة البحﲑة

اﳌخطط اﻻسﱰاتيجي ﶈافظة

اﳌخطط اﻻسﱰاتيجي ﶈافظة

اﳌخطط اﻻسﱰاتيجي ﶈافظة كفر

دمياط

الدقهلية

الشيخ
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )نطاق الدلتا التنموي رؤية وإستراتيجية التنمية(
اﳌوارد واﳌشروعات اﻻقتصادية باقليم الدلتا
 تتمثـــــل اﳌـــــوارد و
ﳌشــروعات اﻻقتصــادية
بنطــــــاق الســــــاحل
الشــماﱄ اﻷوســط فــى
عــدة مــوارد نوضــحها
كاﻵتي :
 مشــروعات اقتصــادية
حاليــة ومقﱰحــة مــن
خــﻼل اﳌــدن اﳉديــدة
بالنطـــاق كمـــدينتي
دميـــــاط اﳉديـــــدة
واﳌنصورة اﳉديدة
 منــــاطق استصــــﻼح
متوفرة فى أجزاء مـن
ﳏيط ﲝﲑة الﱪلس
 مـزارع ﲰكيـة بــأجزاء
من ﲝﲑة الﱪلس
 منـــــاطق ســـــياحية
ﲜمصـــــة وبلطـــــيم
وﴰال ﲝﲑة الﱪلس
 مشروع تطـوير مينـاء
دمياط وتطويره

المصدر :مشروع نطاق الدلتا التنموي رؤية وإستراتيجية التنمية  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2015 -
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )نطاق الدلتا التنموي رؤية وإستراتيجية التنمية(

مناطق اﻻستصﻼح الزراعي

اﳌوارد اﻷثرية والسياحية

 موارد طبيعية فـى
كـــل مـــن دميـــاط
)ثروة معدنية وغـاز
طبيعي( والدقهلية
)غاز طبيعي( وكفـر
الشيخ )غاز طبيعي
ومﻼحــة( والبحــﲑة
)ثروة معدنية وآبار
ﱂ تنتج (.
 منــاطق استصــﻼح
علــى حــدود ﲝــﲑة
الﱪلس.
 الطريــــق الــــدوﱄ
الســـــاحلي هـــــو
الطريــق الرئيســي
لشمال الدلتا.

المصدر :مشروع نطاق الدلتا التنموي رؤية وإستراتيجية التنمية  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2015 -

شبكة الطرق واﳌواصﻼت

 مــــــوارد أثريــــــة
وســياحية فــى كــل
من ﲨصة وبلطـيم
ورشيد(.

اﳌوارد الطبيعية

موارد ومقومات التنمية اﻹقليمية
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )نطاق الدلتا التنموي رؤية وإستراتيجية التنمية(
مرتكزات التنمية اﻹقليمية ) ﰲ إطار الوحدات البيئية(

المصدر :مشروع نطاق الدلتا التنموي رؤية وإستراتيجية التنمية  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2015 -
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )سياسات التعامل مع النمو العمرانى بالدلتا(
اﻹسﱰاتيجية اﳌقﱰحة للتعامل مع النمو العمراني بالدلتا

 ﲡمـع حضـري رئيســي
فــى دميــاط ودميــاط
اﳉديدة
 مــدن جديــدة مقﱰحــة
)اﳌنصـــورة اﳉديـــدة -
رشيد اﳉديـدة – ادكـو
اﳉديدة(

المصدر :مشروع سياسات التعامل مع النمو العمرانى بالدلتا -الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )سياسات التعامل مع النمو العمرانى بالدلتا(
ﳏاور التنمية العمرانية اﳌقﱰحة فى اقليم الدلتا

 يقﱰح ﳕو التجمعات العمرانية على ﳏاور اﳊركة )طولية – عرضية( على اﳌسـتويﲔ القـومى واﻹقليمـى فـى الـربط بـﲔ وسـط
الدلتا ومناطق التنمية اﳌستهدفة على اﻻطراف الصحراوية.
المصدر :مشروع سياسات التعامل مع النمو العمرانى بالدلتا -الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )المخطط اﻹستراتيجية لمحافظات النطاق(
أهم القضايا التنموية للمحافظات الساحلية داخل النطاق مرتبة حسب اﻷولوية واﻻجراءات
التخطيطية اﳌقﱰحة للتعامل معها
الموارد غير المستغلة )الطبيعية – السياحية – حقول الغاز -الرمال السوداء  -البحيرة – المخلفات الزراعية .(...-
سياسة التعامل  :جذب استثمارات داخلية وخارجية ﻻستخراج الثروات الطبيعية وتنمية البيئة المحيطة وانعاش اﻻقتصاد القومي
تتعرض المناطق الساحلية للعديد من المخاطر الملحة )التلوث والنحر وانتشار تآكل السواحل  -اﻻرتفاع المستمر لمنسوب سطح البحر.
سياسة التعامل  :السياسة اﻷولى وضع مصدات على السوحل المعرضة للخطورة لتقليل النحر والتآكل والسياسة الثانية عمل تنمية فى هذه المناطق
بشكل اقتصادي حذر ومحدود )تنمية اقتصادية سريعة اﻷثر (
الهيمنة الحضرية لمدينة دمياط كمركز إقليمي من الدرجة اﻷولى مع ضعف فى أدوار التجمعات اﻷخرى.
سياسة التعامل  :تقوية أدوار التجمعات اﻷخرى لمساندة دمياط كمثال عزبة البرج تنمية نشاط الصيد والصناعة بها
أهدار الموارد السياحية وذلك بعدم اﻻستفادة من المواقع اﻻثرية  ،مع ضعف البيئة الخدمية السياحية في المناطق السياحية.
سياسة التعامل  :البدء فى حملة قومية لترميم والحفاظ على اﻵثار اﻻسﻼمية اﻷثرية بمدينة رشيد ووضعها على خريطة السياحة العالمية كما يجب
أن تتم تنمية اقتصادية سياحية بمدن بلطيم وجمصة تحديدا لتحسين ورفع قدرتيهما السياحية الخدمية
اختﻼل التوزان البيئى نتيجة سوء استغﻼل بعض الموارد  ،الى جانب الظواهر الطبيعية والبيئية التى تواجه شمال محافظة الدقهلية
سياسة التعامل  :حسن استغﻼل الموارد بالدقهلية وخصوصا مورد البترول والغاز الطبيعي مع تنمية استغﻼل الشواطئ كمصدر سياحي ورياضات
مائية كما هو مقترح فى مدينة المنصورة الجديدة على سبيل المثال
ضعف اﻹتصالية الداخلية والخارجية.
سياسة التعامل  :تنمية ميناء دمياط كمنفذ تصديري خارجي وتنمية الطريق الساحلي الدولي وروافده لتقوية اﻻتصالية بين مدن النطاق الساحلي

المصدر :مشروع المخططات اﻹستراتيجية لمحافظات دمياط  -الدقهلية  -كفر الشيخ حتى عام  - 2032الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )المخطط اﻹستراتيجية لمحافظات النطاق(
أهم القضايا التنموية للمحافظات الساحلية داخل النطاق مرتبة حسب اﻷولوية

الموارد الطبيعية الغير مستغلة )بحيرة البرلس – رمال سوداء – غاز طبيعي ...الخ(

الهيمنة الحضرية لمدينة دمياط وتهميش التجمعات اﻻخرى )عزبة البرج – رأس البر(

تتعرض المناطق الساحلية للتلوث والنحر وتآكل الشواطئ

اهدار الموارد السياحية )رشيد سياحة أثرية( مع ضعف البيئة الخدمية السياحية في
المناطق السياحية )جمصة – بلطيم(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )المخطط اﻹستراتيجية لمحافظات النطاق(
اﳌشروعات اﻹقليمية الداعمة لتنمية نطاق الساحل الشماﱄ اﻷوسط
نوع المشروع
زراعي

المشروعات
إقامة عدد  2صومعة لتخزين الغﻼل بإستثمارات  100مليون جنيه بالدقهلية
إقامة مدينة المنصورة الجديدة علي مساحة  9355فدان بإستثمارات  1.8مليار جنية .
إنشاء الجامعة اﻹقليمية ) جامعة المنصورة فرع دمياط ( بدمياط الجديدة بتكلفة إستثمارية  30مليون جنية

اسكان وخدمات

إقامة مدينة طبية ومركز إستشفائي بجمصة بإستثمارات  200مليون جنية
إقامة مركز للمال واﻷعمال بدمياط الجديدة بتكلفة  50مليون جنية
إنشاء معاهد متخصصة للفندقة والديكور ومعهد تكنولوجيا المعلومات ومراكز التدريب المهني والتقني بدمياط الجديدة بتكلفة  20مليون جنية
إنشاء القرية اﻷوليمبية بدمياط الجديدة بتكافة إستثمارية  30مليون جنية
مشروع مدينة ادكو السكنية الساحلية الشاطئية بادكو.
إقامة ميناء صيد بعزبة البرج علي مساحة  1160فدان

مرافق وبنية
أساسية

إنشاء ميناء تقل بضائع علي نهر النيل بتكلفة  50مليون جنية بدمياط الجديدة
إنشاء موانئ نهرية وكباري علي النيل وازدواج طرق إقليمية رئيسية باستثمارات  521مليون جنية بالدقهلية
تطوير البحيرات الشمالية والبواغيز البحرية بإستثمارات  21مليون جنيه بالدقهلية
إستكمال إنشاء روافد الطريق الدولي بإستثمارات  200مليون جنية بكفر الشيخ
إنشاء مصانع قائمة علي إستغﻼل الرمال السوداء بالقرب من البرلس بإستثمارات مليار جنية
المنطقة الصناعية جنوب جمصة بإستثمار  7.2مليار جنية علي مساحة 127فدان

صناعي

إقامة منطقة صناعية غرب مدينة رشيد .
إقامة  60مشـروع بالمنطقـة الصناعيـة الجديدة غرب مدينة رشيد .
إنشاء  8مصانع للمنتجات الخشبية واﻷثاث بإستثمارات  100مليون جنية بدمياط

سياحي

إقامة منطقة صناعية إدكو .
مشروع انشاء مركز صناعات حرفية بأدكو .
إقامة مشروعين صناعيين ﻹقامة وإصﻼح السفن بإستثمارات  400مليون جنية
تنمية منطقة رشيد/إدكو بطاقة  3100غرفة .
تنمية المساجد اﻻثرية اﻹسﻼمية برشيد.
انشاء مصيف رشيد المتطور.
إعادة تأهيل مدينة بلطيم سياحيا بإستثمارات  550مليون جنية
إقامة مدينة سياحية عالمية للرياضات المائية وسياحة الشواطئ بإستثمارات  100مليون جنية بكفر الشيخ
انشاء خط بحرى للسياحة الدولية  -اﻹسكندرية حتى بوغاز رشيد
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )وﻻيات اﻷراضي(
وﻻيات اﻷراضى بنطاق الساحل الشماﱄ اﻷوسط{
 تتمثل معظم وﻻليات
اﻷراضـــــى بنطـــــاق
الســــاحل الشــــماﱄ
اﻷوســط فــى وﻻيــات
أراضـــــى التابعــــــة
للزراعة ويليها وﻻيـات
اﻷراضـــــى التابعـــــة
ﻻمتيازات البﱰول
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات المحلية

اﳌخطط اﻻسﱰاتيجي ﳌدينة دمياط

اﳌخطط اﻻسﱰاتيجي ﳌدينة دمياط
اﳉديدة

اﳌخطط اﻻسﱰاتيجي ﳌدينة رشيد
38

توجهات التنمية للمخططات المحلية
أهم نتائج ومؤشرات اﳌخططات اﻹسﱰاتيجية للمدن داخل النطاق )دمياط – دمياط اﳉديدة – رشيد(
رؤية مدينة دمياط هي »مدينة دمياط قطب تنموي على مستوى اقليم شمال الدلتا خصوصا فى
المنطقة من بورسعيد شرقا وحتى اﻻسكندرية غربا«
تتلخص مخرجات المخطط اﻻستراتيجي لمدينة دمياط فى التوجه الصناعي التصديري للمدينة
والتركيز على تطوير الميناء بشكل رئيسي ومن أمثلة المشروعات المقترحة :
 مصانع ومناطق حرفية لﻸثاث ومنتجاته
 مصانع منتجات غذائية وألبان
 مخازن أخشاب ومعارض موبيليا
 انشاء مطار جوي
 انشاء ميناء بترول وتطوير الميناء الحالي
 مشروع تطوير وعمل مزارع سمكية

دمياط

رؤية مدينة رشيد هي »رشيد مدينة سياحية صناعية تحقق مثلث التنمية«
تتلخص مخرجات المخطط اﻻستراتيجي لمدينة رشيد فى التوجه السياحي الصناعي للمدينة
والتركيز على اﻻستفادة بالمقومات السياحية للمدينة وتطويرها مع التركيز على الجانب
الصناعي ومن أمثلة المشروعات المقترحة :
 انشاء فندق سياحي بمنطقة البوغاز
 انشاء مرسى عام مع مركز تجاري ملحق به
 انشاء متحف رشيد القومي ومحكى النيل بمنطقة البوغاز
 انشاء مصانع منتجات غذائية وتعليب أسماك بالمنطقة الصناعية المقترحة بالبوغاز
 انشاء منطقة متخصصة فى صناعة مراكب الصيد واليخوت السياحية
 انشاء مجرى مﻼحي بمنطقة البوغاز
 مشروع تحسين البيئة بالمنطقة السكنية اﻷثرية

دمياط
الجديدة

رشيد

رؤية مدينة دمياط الجديدة هي »دمياط الجديدة مدينة حضرية مستدامة مكملة
لمدينة دمياط القائمة لتحقيق تنافسية عالمية فى صناعة اﻷثاث وتخدم شمال وشرق
الدلتا خدميا وسياحيا وتجاريا«
تتلخص مخرجات المخطط اﻻستراتيجي لمدينة دمياط الجديدة فى التوجه الخدمي
الصناعي للمدينة والتركيز على المشروعات الخدمية الداعمة لمنطقة الميناء ومن
أمثلة المشروعات المقترحة :
 انشاء ميناء نقل بضائع على نهر النيل
 اقامة مركز للمال واﻷعمال
 انشاء ظهير خدمي بكافة محتوياته لميناء دمياط )خدمات لوجستية(
 انشاء الجامعة اﻻقليمية )جامعة المنصورة فرع دمياط(
 انشاء منطقة معارض دولية
المصدر :مشروع المخططات اﻹستراتيجية لمدن دمياط – دمياط الجديدة -رشيد حتى عام  - 2032الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
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4- 2

مقومات ومحدات التنمية لﻺطار اﻷشمل للنطاق الساحلي
الشمالي اﻷوسط للبحر المتوسط

40

محددات التنمية
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محددات التنمية )أهم القضايا وتحديات التنمية المستقبلية(
ضعف القدرة التصديرية لمنتجات التجمعات الرئيسية وعدم وجود منافذ لتصديرها للخارج وتنمية التنافسية
العالمية )مدينة دمياط(
العديد من الموارد والثروات الغير مستغلة بنطاق الساحل الشمالي اﻷوسط )حقول غاز طبيعي – رمال سوداء (
النمو العمراني الغير مخطط والعشوائي بالتجمعات العمرانية بالقطاع الساحلي )دمياط – عزبة البرج – رشيد(.
أهدار الموارد السياحية وذلك بعدم اﻻستفادة من المواقع اﻻثرية  ،مع ضعف البيئة الخدمية السياحية في
المناطق السياحية )رأس البر – جمصة – بلطيم – رشيد(.
يتعرض الساحل الشمالي اﻷوسط للعديد من المخاطر البيئية الملحة )التلوث والنحر وانتشار تآكل السواحل -
اﻻرتفاع المستمر لمنسوب سطح البحر(.
عدم الحفاظ على مناطق المحميات الطبيعية وعدم استغﻼلها اﻻستغﻼل اﻷمثل )بحيرة البرلس(.
ضعف فى أدوار التجمعات العمرانية الفرعية بالقطاع وعدم وجود رؤية لﻼستفادة منها وتعظيمها اقتصاديا
)مدينة عزبة البرج(.
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مقومات التنمية )تحديد الميزات التنافسية للمدن الساحلية على المستوى الدولي(

 وهي اﳌيـزات الـﱴ نسـتطيع بهـا ﲢقيـق التنافسـية علـى اﳌسـتوى
العــاﳌي والــﱴ تتحقــق عــن طريــق مشــروعات عاﳌيــة يــتم تنفيــذها
وتشــجيع اﻻســتثمارات الــﱴ تــأتى علــى أثرهــا ومــن أمثلــة هــذه
اﳌشروعات:
 مشروعات التنقيب عن الثروات الطبيعية كالبﱰول والغاز الطبيعي والرمال السوداء

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -






مشروعات سياحية عاﳌية )رشيد والسياحة اﻷثرية(
تنمية التصدير واﻻستﲑاد باستغﻼل وتطوير ميناء دمياط
تنمية صادرات اﻷثاﺙ واﻻهتمام بالصناعة اﶈلية
مشروعات الغﻼل واﳊبوب للتخزين العاﳌي
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التحليل العام
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التحليل العام
اﳌشكﻼت

اﻻمكانات

اﶈددات

 ﳓر على السواحل يهدد بتﺂكل الشواطﺊ

 منــاطق ثــروات طبيعيــة ﱂ تســتغل بعــد
)مناطق الرمال السوداء(

 الطريق الدوﱄ الساحلي )ﳏدد عمراني(

 اهــدار اﳌــوارد الســياحية )ﳏميــة ﲝــﲑة
الﱪلس – مدينة رشيد(

 تعظيم ميناء دمياط واستغﻼله عاﳌيا

 منــاطق وﻻيــات اســتخراج البــﱰول والغــاز
الطبيعي )ﳏدد عمراني(

 ضـــعف فـــى أدوار التجمعـــات العمرانيـــة
الفرعيـــة وعـــدم اســـتغﻼﳍا وتعظيمهـــا  تنميــة صــناعات اﻷثــاﺙ وزيــادة الصــادرات  ﳏميــة ﲝــﲑة الــﱪلس الطبيعيــة )ﳏــدد
طبيعي(
العاﳌية )مدينة دمياط وريفها اﶈيط(
اقتصــاديا )مدينــة بلطــيم – مدينــة عزبــة
الﱪج(
 اﻻستفادة مـن مشـاريع اﳌركـز اللوجيسـتي
العاﳌي لتجارة وتداول وصناعة اﳊبـوب فـى
تنمية ﳏيطها العمرانـي وانشـاء صـناعات
مرتبطة بها )مدينة دمياط وريفها اﶈيط(

 مدن جديدة صدر ﳍا قرار بانشـائها تسـاهم
فــى اســتيعاب الزيــادة الســكانية وتــوطﲔ
مشاريع تنموية وخـدمات اقليميـة )مدينـة
اﳌنصورة اﳉديدة(
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العمران واﳋدمات

القطاع

القطاع

نقاط القوة

 اﻻتصــالية اﳉيــدة بــﲔ اﳌــدن الســاحلية  ﳕــو عمرانــي عشــوائي وغــﲑ ﳐطــط 
للتجمعات الرئيسية بالنطاق.
بواسطة الطريق الدوﱄ الساحلي.
 اﳋـــدمات اﳉديـــدة اﳌقﱰحـــة )اقليميـــة  مناطق يصعب تنميتها عمرانيـا نظـرا
لوﻻيتهــا الغــﲑ تابعــة للدولــة )مثــال
وﳏليــة( باﳌــدن اﳉديــدة والقائمــة تقــوي
منـــاطق اســـتخراج البـــﱰول والغـــاز
وتعظم النطاق كقطب تنمية خدمي علـى
الطبيعي باﻻضافة اﱃ منـاطق ملكيـات
مســتوى الــدلتا وكظهــﲑ خــدمي مســاند
اﳉمعيات الزراعية(.
ﻻقليم قناة السويس.





السياحة

نقاط الضعف






نقاط القوة

نقاط الضعف

مكامن الفرﺹ

مكامن الفرﺹ

اﳌخاطر

 خطــورة تﺂكــل الســواحل
نتيجــة النحــر اﳌتزايــد
ﻷجـــزاء مـــن ســـواحل
الـــدلتا وﳐـــاطر غـــرق
ﲡمعــــات العمرانيــــة
الساحلية نتيجـة ارتفـاع
منسوب سطح البحر.

اﳌخاطر

تــوافر اﳌقومــات الســياحية الطبيعيــة بالنطــاق  ضــعف البنيــة التحتيــة للقطــاع  تنشيط قطاع السياحة اﻷثرية  النحر اﳌستمر على
ســــــاحل قطــــــاع
اﻻســـﻼمية وقطـــاع ســـياحة
السياحي ﲟعظم اﳌدن السـاحلية
تتمثــل فــى ســواحل البحــر اﳌتوســط ومنــاطق
الســاحل الشــماﱄ
اﳌخيمات والﱰويج والدعايـة
مصبات نهر النيل بكل من فرعي دمياط ورشـيد
السياحية بالقطاع.
اﻷوسط يهدد أهـم
ﳍما من قبل مكاتب ووكـﻼء
 اهمـــال ﳏميـــة الـــﱪلس علـــى
وهي مقومات سياحية تصلح للرياضات اﳌائية.
مورد سياحي وهو
الســـياحة اﳌصـــرية بـــدول
اﳌستوى البيئي والسياحي يهدد
امكانية استغﻼل ﳏميـة الـﱪلس الطبيعيـة فـى
الشـــواطﺊ مـــا ﱂ
العــاﱂ اﳌختلفــة ﻻســتقطاب
ﲞلـــل فـــى التـــوازن البيئـــي
ســياحة اﳌخيمــات وتعظــيم الســياحة البيئيــة
يــتم تــدارﻙ ذلــك
الســياح الــراغبﲔ فــى مثــل
باﳌنطقة.
باﳌنطقة.
باﳚاد آلية للحفـاظ
هذه النوعيـة مـن السـياحة
توافر العديد من اﻵثـار اﻻسـﻼمية ﲟدينـة رشـيد - عدم اﻻستغﻼل اﻷمثل للمنـاطق
على الشواطﺊ من
لتنشيط القطاعات السـاحلية
اﻷثرية ﲟدينة رشيد وعـدم وضـع
مثل اﳌساجد اﻷثرية واﳌبانى التارﳜية الﱴ ﲤثل
اﳌرتبطــة بهــم )قطــاع ﲝــﲑة
قواعــد صــارمة ﳌنــع التعــديات
عنصـــر جـــذب للمهتمـــﲔ بالســـياحة اﻷثريـــة
التﺂكل.
والنمــــو العشــــوائي وتــــدهور
الــﱪلس ســياحة ﳐيمــات –
اﻻسﻼمية.
قطــاع رشــيد ســياحة أثريــة
العمــران يهــدد البيئــة اﻷثريــة
استغﻼل البيئة السياحية اﳋدمية وتطويرها بكل
اسﻼمية(.
ويقلل من فرﺹ اﻻستفادة منها.
من رأﺱ الﱪ وبلطيم.
انشاء مركـز سـياحي متكامـل بـﲔ مـدن ﲨصـة
واﳌنصورة اﳉديدة .
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القطاع






اﻻقتصاد








نقاط القوة

نقاط الضعف

مكامن الفرﺹ

اﳌخاطر

توافر مناطق استخراج ثروات طبيعية بالنطـاق  مناطق ثروات طبيعية غﲑ مستغلة مثل  زيــادة اﻻهتمــام العــاﳌي ﲟصــر  ﳐـــاطر تراجـــع
حركـــة التجـــارة
اﳌتـــزامن مـــع انشـــاء اﳌشـــاريع
منــاطق الرمــال الســوداء وتــداخلها مــع
)غاز طبيعي – رمال سوداء(.
العاﳌية )وﲞاصـة
التنموية العمﻼقة )قناة السويس
توجه الدولة اﱃ تعظيم ميناء دميـاط وتـوطﲔ
ﳏمية الﱪلس الطبيعية.
التجارة اﳌﻼحيـة(
عــدد مــن اﳌشــاريع الرئيســية بــه ﳑــا يتــيح  ضعف القدرة التصديرية اﳊالية ﳌنتجـات
اﳉديــدة – اﳊبــوب والغـــﻼل –
والـــذى بـــدوره
.....اﱁ( ﳑــا يــؤثر علــى تنميــة
التجمعات الرئيسية بالقطاع وعدم وجـود
استغﻼله للتصدير العاﳌي بكفاءة.
يؤثر علـى حركـة
اﳌنــاطق الســاحلية ذات القــدرة
منافـــذ لتصـــديرها اﱃ اﳋـــارج وتقويـــة
سهولة تصدير اﻷثـاﺙ مـن دميـاط بعـد تطـوير
نقل البضائع ﳑا
التصديرية )قطاع دمياط(.
التنافسية العاﳌية.
اﳌيناء.
يضــعف مــن دور
مشروع اﳌركز اللوجستي العاﳌي لتجارة وتداول  تدهور فى قطاع اﻷثاﺙ وتصنيع اﻷخشـاب  اﻻهتمــــام العــــاﳌي بالصــــناعة
مينـــاء دميـــاط
اﳌعتمــدة علــى معــادن اﳊديــد
بدمياط ينذر بعواقـب وخيمـة فـى هـذا
وصــناعة اﳊبــوب والــذى مقــررا لــه أن يــتم
ويقلل من قدرتـه
والتيتانيوم الـﱴ تسـتخدم فـى
القطاع اﳊيوي مـا ﱂ يـتم تداركـه ﲞطـط
توطينه بدمياط سوف يصبح أحد أهم اﳌشـاريع
اﻻقتصـــــــــادية
تصـــــنيع أجســـــاد الطـــــائرات
التنمويــة الــﱴ تنمــي مدينــة دميــاط وريفهــا
وخطوات سريعة وعاجلة.
التصـــــــــديرية
والغواصات والﱴ تتوافر موادهـا
اﶈيط ومناطق صناعية ومصانع مقﱰح انشاؤها  اﻻنتــاج الســمكي مــن القطــاع )الصــيد –
اﳋام فى مناطق الرمال السوداء
اﻻستزراع السمكي( ﻻ يتناسب مطلقا مع
فـــى رشـــيد وادكـــو ودميـــاط تعظـــم القـــدرة
اﳌأمولة.
بنطاق القطاع السـاحلي الشـماﱄ
قدرة القطاع وموارده الفعلية.
الصناعية وتقضى على البطالة.
للـــدلتا ,ﳑـــا ينبـــﺊ ﲟشـــاريع
مشــاريع اﻻســتزراع الســمكي اﳌقﱰحــة ببحــﲑة  مــا تــزال هنــاﻙ حقــول للبــﱰول والغــاز
تنموية قائمـة علـى اسـتخراجها
الــﱪلس ﲢقــق اﻻكتفــاء الــذاتي مــن اســتهﻼﻙ
الطبيعي غﲑ مكتشفة بعد فى النطاق .
تدر دخﻼ قوميا.
اﻷﲰاﻙ ومن اﳌمكن تصدير الفائض للخارج.
 زيـــادة الطلـــب العـــاﳌي علـــى
 تقوية لدور مدينة عزبة الـﱪج لتكـون مدينـةمنتجــات اﻷثــاﺙ العاليــة اﳉــودة
صناعية متخصصة فى تصنيع سفن الصيد.
والﱴ تتوافر بـدمياط يـؤدى اﱃ
انشــاء مطــار جــوي بــدمياط وتطــوير البنيــة
تعظـــيم قيمتهـــا اﻻقتصـــادية
التحتية ﳌيناء دمياط مـع انشـاء مينـاء بـﱰول
والتصــــديرية وزيــــادة نســــبة
هو اﲡاه لوضـع مدينـة دميـاط علـى اﳋريطـة
العاﳌية كمدينـة صـناعية ذات قـدرة تصـديرية
الصادرات العاﳌية.
عالية.
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رؤية التنمية المقترحة للنطاق الساحلي
الشمالي اﻷوسط للبحر المتوسط
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رؤية التنمية المقترحة للنطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط )صياغة الرؤية(

الساحل الشماﱄ اﻷوسط للبحر اﳌتوسط

منطقة اقتصادية فريدة تقدم خدمات إقليمية متنوعة
صناعية ،سياحية ،سكنية وخدمية ،ذات قدرة تصديرية
وتنافسية عاﳌية من خﻼل مواردها اﳌتميزة تتجانس مع
إحﱰام بيئتها الطبيعية وتقدم فرصة إستثنائية
للمستثمرين واﳌطورين العمرانيﲔ .
49

رؤية التنمية المقترحة للنطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط )تحليل الرؤية(
منطقة اقتصادية فريدة

خدمات اقليمية

صناعية

سياحية

سكنية وخدمية

تعنى أن الساحل الشمالي اﻷوسط منطقة تتميز بامكانات ومقوم ات اقتص ادية متمي زة ومتنوع ة
 ,وكلمة اقتص اد ه ي كلم ة ش املة ﻻ تعن ى بالض رورة س ياحة فق ط ولكنه ا ك ل م ا يتعل ق بتنمي ة
اﻻقتصاد المحلي واﻻقليمي للساحل ككل .

وهي مجموعة من الخدمات التى تتعدى النطاق المحلي وتهدف الى خدمة اﻻقل يم كك ل واﻷق اليم
المحيطة كظهير خدمي لها )مثال اقليم قناة السويس( .

وهي المناطق والمشروعات الص ناعية القائم ة والمقت رح انش اؤها وفق ا للخط ط المقترح ة مث ل
)مصانع بمدن دمياط ودمياط الجديدة – من اطق ص ناعية بك ل م ن رش يد وادك و – مص نع س فن
بعزبة البرج(.
تتميز منطقة الس احل الش مالي اﻷوس ط بع دد م ن الم دن الس احلية والت ى مقومه ا الرئيس ي ه و
السياحة ذات الكلفة المتوسطة والمنخفضة )رأس البر – جمصة – بلطيم(  ،كما أن هن اك ع دد
من المشاريع السياحية التنموية المقترح اعدادها مثل )مراك ز تنمي ة س ياحية متكامل ة بك ل م ن
جمصة والمنصورة الجديدة – منطقة فنادق ومنتجعات باللسان برأس البر – سياحة المخيمات
ببحيرة البرلس – تنشيط السياحة اﻷثرية اﻻسﻼمية برشيد(.
وذلك م ن خ ﻼل اﻻس كان المقت رح بمدين ة المنص ورة الجدي دة وال ذى يه دف ال ى ج ذب وخلخل ة
الكثافات السكانية المرتفعة بمدن الدلتا.
أما بالنسبة للخدمات فهي الخدمات المقترحة على المس توي التعليم ي والص حي والترفيه ي ف ى
كافة المدن الساحلية )وبخاصة بمدن دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة( .
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ذات قدرة تصديرية

تنافسية عاﳌية من خﻼل
مواردها اﳌتميزة

وتتع زز الق درة التص ديرية للقط اع الس احلي م ن خ ﻼل منف ذ مين اء دمي اط البح ري وال ذى م ن
المقترح تطويره عبر مشاريع تنموية مقترحة لزيادة القدرة التصديرية المستهدفة .
من المؤكد أنه فى ظل زمن العولمة واﻻقتصاد الح ر أص بح لزام ا عل ى ك ل منطق ة اقتص ادية
أن تصعد من جودة خدماتها المقدمة حت ى يص بح له ا مكان ا عل ى خريط ة اﻻقتص اد الع المي،
وبن اء علي ه ف إن منطق ة الس احل الش مالي اﻷوس ط ته دف ال ى التن افس الع المي م ن خ ﻼل
مواردها الطبيعية وصناعية مثل :
o
o
o
o

تتجانس مع احﱰام بيئتها
الطبيعية

موارد طبيعية من مشروعات التنقيب عن الثروات الطبيعية كالبترول والغاز الطبيعي والرمال
السوداء مع تصدير الفائض من خﻼل ميناء دمياط.
موارد سياحية من خﻼل تنمية سياحة رشيد اﻷثرية اﻻسﻼمية وتحقيق جذب سياحي عالمي
ووضعها على خريطة السياحة العالمية .
مشروعات مخازن الغﻼل والحبوب العالمية والتى تستهدف أن تصبح مصر سلة غﻼل وحبوب
العالم أجمع.
موارد صناعية من خﻼل تنمية المشروعات الخاصة بصناعات اﻷثاث وتطوير الصناعات
المحلية لتحسين المنتج وايصاله للجودة العالمية وزيادة الصادرات من  %2الى  %8عالميا.

منطقة الساحل الشمالي اﻷوسط لها طبيعة خاصة حي ث أن به ا أج زاء تتع رض للنح ر الش ديد
م ن مي اه البح ر المتوس ط مم ا ين ذر بتآكله ا عل ى الم دى البعي د  ،كم ا أنه ا تض م ع ددا م ن
البحيرات الرئيسية وهي )المنزلة – البرلس – ادكو( .
وبناء عليه فكان لزاما أن تتوافق الرؤي ة بش قيها العمران ي والطبيع ي عل ى ه دف واح د وه و
الحفاظ على البيئة وتحقيق التجانس ما بين اﻻستعماﻻت المقترحة والعناصر البيئية القائم ة ،
ومثاﻻ على ذلك التوجه الى استغﻼل بحيرة البرلس عن طريق اﻻستزراع السمكي وأيضا عن
طريق استحداث أسلوب سياحة جديد )بمصر( وهو س ياحة المخيم ات بالمنطق ة وم ا حوله ا ،
وه ي اﻷنش طة الت ى ﻻ ت ؤثر بالس لب عل ى البيئ ة الطبيعي ة للبحي رة وتحق ق منفع ة اقتص ادية
لﻼقليم ككل .

51

رؤية التنمية المقترحة للنطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط )تحليل الرؤية(

تقدم فرصة استثنائية
للمستثمرين

اﳌطورين العمرانيﲔ

من خﻼل مجموع ة ق وانين ول وائح ت دعم اﻻس تثمار ف ى ه ذه المنطق ة الواع دة )مث ال أن ي تم
تخف يض الض رائب عل يهم مقاب ل المس اهمة ف ى تط وير الخ دمات والبني ة التحتي ة(  ،وأن ي تم
ط رح مناقص ات عالمي ة ومحلي ة لﻼس تثمار فيه ا م ع توض يح مج اﻻت اﻻس تثمار والتنمي ة
المتوقع ة م ن ث روات طبيعي ة )غ از طبيع ي – رم ال س وداء(  ،ص ناعية )من اطق ص ناعية
مقترح ة ومص انع مزم ع انش اؤها( وس ياحية )ش واطئ وم دن س ياحية متوق ع اس تغﻼلها
وتنميتها بشكل متطور( .

تحتاج منطقة الدراس ة ال ى تط وير عمران ي كبي ر يواك ب الرؤي ة المقترح ة م ن خ ﻼل التط وير
واﻻرتقاء بما هو قائم وانش اء تجمع ات عمراني ة جدي دة مث ل مدين ة المنص ورة الجدي دة والت ى
تت يح العدي د م ن ف رص العم ل للمط ورين العم رانيين )محلي ين وأجان ب( م ن مكات ب وش ركات
هندسية ومقاولين فى مجاﻻت اﻻسكان والخدمات .
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القطاعات التنموية المقترحة بالنطاق الساحلي
الشمالي اﻷوسط للبحر المتوسط

6- 2

ﲢديد النطاق التنموي وعمق
الواجهة الساحلية

تقسيم القطاعات التنموية اﳌقﱰحة
بالنطاق الساحلي

53

تحديد النطاق التنموي وعمق الواجهة الشاطئية

54

تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
النظام والنسق العمراني
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
ﲢليل النسق العمراني
المحافظة

دمياط

الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة

)وﻇائف اﳌدن الساحلية بنطاق الساحل الشماﱄ اﻷوسط وفئات

أحجام سكانها اﳊاﱄ واﳌستقبلي(

المدينة

الوظيفة

عدد السكان الحالي

دمياط

صناعية تجارية ذات قدرة تصديرية

259332

دمياط الجديدة

صناعية تجارية خدمية ذات قدرة
تصديرية

33234

عزبة البرج

مصايد سمكية

41574

رأس البر

سياحية خدمية

17049

جمصة

سياحية صناعية

2447

المنصورة الجديدة

سياحية خدمية

-

بلطيم

سياحية

50712

رشيد

سياحية صناعية

87223

ادكو

صناعية

123036
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
ﲢديد اﳌناطق الصاﳊة والغﲑ صاﳊة للتنمية

 اﳌناطق الغـﲑ صـاﳊة للتنميـة يتمثـل معظمهـا فـى منـاطق وﻻيـات واسـتخراج البـﱰول والغـاز
الطبيعي لكون هذه اﳌناطق ﲣضع لسلطة الشركات العاملة بها وﻻ ﳝكن تنميتها فى الوقﺖ اﳊاﱄ
 فى ما عدا ذلك تصـبح بـاقى اﳌنـاطق اﳌتبقيـة صـاﳊة للتنميـة مـع اﻷخـذ فـى اﻻعتبـار الطبيعـة
اﳌتباينة للتنمية والﱴ تتوافق مع طبيعة ومقومات كل قطعة أرﺽ.
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
ﲢديد توجهات التنمية اﳌقﱰحة فى اﳌناطق الصاﳊة للتنمية

 ﰎ تقسيم النطاق الساحلي اﻷوسط اﱃ عدد من النطاقات اﻷصغر وﰎ الﱰكيز علـى امكانيـات
ومقومات كل جزء منها للتوجه بالتنمية اﳌقﱰحة لكل جزء على حدا وتتنـوع أﳕـاط التنميـة
)كما هو موضح باﳋريطة( ما بﲔ تنمية سـياحية فقـط )رأﺱ الـﱪ وﲨصـة وبلطـيم( وتنميـة
سياحية صناعية )كما فى قطاع رشيد – ادكو( وتنمية صناعية خدمية ﲡارية )دمياط ودميـاط
اﳉديدة( ومناطق تنمية متنوعة ما بﲔ السياحة والتنقيب مثـل مـا هـو موجـود فـى قطـاع
ﲝﲑة الﱪلس للحفاظ عليها كمحمية طبيعية{
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني

 ﰎ ﲢديد النطاق التنمية الساحلي لقطاع الساحل الشماﱄ اﻷوسـط علـى افـﱰاﺽ أن يـتم تثبيـﺖ الطريـق الـدوﱄ
الساحلي كمحدد تنموي بداية من دمياط اﳉديدة حﱴ رشيد .
 أما اﳉانب الشرقي من القطاع من دمياط اﳉديدة حﱴ نهاية ﳏافظة دمياط شرقا فتم ﲢديد عمـق القطـاع ﲝـواﱄ
 1.5كم من خط الساحل على أن يتضمن النطاق اﳉزء اﳋاﺹ ﲟيناء دمياط )حواﱄ 5كم(
 وفى اﳉانب الغربي من القطاع من مدينة رشيد حﱴ نهاية حدود ﳏافظة البحﲑة غربـا فـتم ﲢديـد عمـق القطـاع
ﲝواﱄ 1كم حﱴ التقاء الطريق الدوﱄ الساحلي مرة أخرى علـى أن يتضـمن النطـاق منطقـة البوغـاز ﴰـال رشـيد
)حواﱄ 6.4كم({
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
اﻷعماق اﳌتباينة لعمق النطاق بالكيلومﱰ
أقل عمق

أقل عمق
أكبرعمق

أكبرعمق
أقل عمق

أقل عمق

 يﱰاوح أقل عمق للنطاق فى أكثر من منطقة وذلك ﻻرتباطه ﲟسار الطريق الساحلي وتتمثل اﳌناطق فى اﻵتي :
 اﳉزء الواقع من نهاية دمياط اﳉديدة حﱴ بداية حدود ﲨصة
 أجزاء من اﳉزء الشماﱄ ﴰال ﲝﲑة الﱪلس
 اﳉزء الغربي من النطاق من نهاية فرع رشيد حﱴ آخر حدود ﳏافظة البحﲑة
 بينما تﱰاوح أكﱪ اﻷعماق فى النطاق فى اﳌناطق التالية :
 منطقة ميناء دمياط
 اﳌنطقة اﶈصورة ما بﲔ الطريق الدوﱄ الساحلي حﱴ بوغاز رشيد ومصب فرع رشيد
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
التجمعات العمرانية بالنطاق

 مدن رئيسية بالنطاق مثل )رأﺱ الﱪ – دمياط اﳉديدة – ﲨصة – بلطيم ادكو (
 مدن جديدة مقﱰحة صادر ﳍا قرار ﲨهوري بانشائها )اﳌنصورة اﳉديدة(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

61

تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
الثروات الطبيعية بالنطاق

 مناطق استخراج بﱰول وغاز طبيعي غرب مدينة اﳌنصورة اﳉديدة حﱴ حدود بلطيم
 مناطق استخراج الرمال السوداء اﳌنتشرة بطول الساحل الشماﱄ لبحﲑة الﱪلس وأجزاء من شرق
وادي النيل فرع رشيد
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
اﶈميات الطبيعية بالنطاق

محمية بحيرة البرلس

 ﳏمية ﲝـﲑة الـﱪلس هـي اﶈميـة الواقعـة فـى اطـار النطـاق )اﻷجـزاء الشـمالية مـن اﶈميـة
واﶈصورة بﲔ ﲝﲑة الﱪلس جنوبا والبحر اﳌتوسط ﴰاﻻ(
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
اﳋدمات اﻻقليمية بالنطاق

 وهــي اﳋــدمات اﻻقليميــة القائمــة واﳌقــﱰح انشــائها وفقــا للمشــروعات والــرؤى
اﳌستقبلية اﳌقﱰحة
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
اﳌناطق الصناعية بالنطاق

 وهي اﳌنـاطق واﳌشـروعات الصـناعية اﳌقـﱰح انشـائها
وفقا للمشروعات والرؤى اﳌستقبلية اﳌقﱰحة.
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
اﳌناطق اﻻقتصادية بالنطاق

 وهي اﳌشروعات اﻻقتصادية الرئيسية اﳌقﱰح انشائها وفقا للمشروعات والرؤى اﳌستقبلية اﳌقﱰحة .
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تحديد النطاق التنموي والدراسات التحليلية لعمق النطاق المكاني
اﳌناطق السياحية بالنطاق
 وهـــي اﳌشـــروعات الســـياحية
الرئيســية التنمويــة القائمــة و
اﳌقﱰح انشائها أوتطويرهـا وفقـا
للمشروعات والرؤى اﳌسـتقبلية
اﳌقﱰحة.
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تقسيم القطاعات التنموية المقترحة بالنطاق الساحلي

68

اﻷسس المتبعة لتحديد القطاعات التنموية للنطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط
 لتحديــد القطاعــات التنمويــة اﳌختلفــة واﳊــدود العرضــية ﰎ تقســيم اﳌنطقــة إﱃ قطاعــات
متجانسة بإستخدام اﳌعايﲑ واﻹعتبارات التالية:
 نتائج ﲢليل اﳌوجهات القومية واﻹقليمية واﶈلية للنطاق الساحلي.
 نتائج تشحيص الوضع الراهن ﲟا تشمله من مراعاة اﳊدود اﻹدارية اﳊالية.
 مراعاة وجود اﶈميات الطبيعية أو اﳌقﱰحة وعدم تقسيمها على عدة قطاعات.
 مراعاة النظام والنسق العمراني للتجمعات بالنطاق .

 لتحديد القطاعات التنموية اﳌختلفة من حيث العمق ﰎ اﻷخذ باﳌعايﲑ واﻹعتبارات التالية:
 صﻼحيات اﻷراضي للتنمية.
 وﻻيات اﻷراضي اﳊالية.
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القطاعات التنموية المقترحة

 تقسيم القطاعات التنموية اﳌقﱰحـة جـاء نتيجـة ﲡميـع عـدد مـن دراسـات الوضـع الـراهن علـى اﳌسـتوى
العمراني والبيئي والسياحي اﱃ غﲑ ذلك وأدى اﱃ تقسيم نطاق الساحل الشماﱄ اﻷوسط اﱃ أربعة قطاعات
رئيسية وهي :

 قطاع دمياط )من بداية حدود النطاق شرقا اﱃ بداية حدود ﲨصة غربا( ﲪاية مع عمران مكثف

 قطاع ﲨصة  /بلطيم )من مدينة ﲨصة حﱴ نهاية حدود بلطيم( التنمية بشكل اقتصادي حذر وﳏدود
 قطاع ﲝﲑة الﱪلس )يضم ﲝﲑة الﱪلس( اﳊفاظ واﻻتزان البيئي

 قطاع رشيد  /ادكو) من نهاية حدود ﲝﲑة الﱪلس غربـا ال نهايـة حـدود النطـاق السـاحلي( التنميـة بشـكل اقتصـادي حـذر
وﳏدود
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البيانات اﻷساسية للتجمعات العمرانية أو الكيانات الساحلية للنطاق الساحلي
التجمع
العمراني /
الكيان

نوع
التجمع/الكيان

النشاط/اﻷنشطة الرائدة

نقاط اﻻتصال

الدور الوﻇيفي

عدد السكان
يوليو 2016

حاﱄ

مستقبلي

حاﱄ

مستقبلي

)ميناء/مطار/سكة حديد(.../

دمياط

مدينة

259332

صناعة وخدمات

صناعية تجارية
ذات قدرة تصديرية

عاصمة محافظة دمياط

قطب تنموي على مستوى اقليم الدلتا
)شمال الدلتا تحديدا(

ميناء دمياط – سكة حديد – انشاء مطار
مستقبلي  -الطريق الدولي الساحلي

عزبة الﱪج

مدينة

41574

صيد

مصايد سمكية
وصناعة سفن صيد

مدينة تابعة

مدينة تابعة

ميناء صيد

رأﺱ الﱪ

مدينة

17049

سياحة

سياحية خدمية

مدينة تابعة

مدينة تابعة

-

ﲨصة

مدينة

2447

سياحة

سياحية صناعية

مدينة تابعة

مدينة تابعة

الطريق الدولي الساحلي

بلطيم

مدينة

50712

سياحة

سياحية

عاصمة المركز

عاصمة المركز

الطريق الدولي الساحلي

رشيد

مدينة

87223

خدمات

سياحية صناعية

عاصمة المركز

عاصمة المركز

الطريق الدولي الساحلي – بوغاز رشيد

مدينة وﲝﲑة
إدكو

مدينة

123036

صناعة

صناعية

عاصمة المركز

عاصمة المركز

الطريق الدولي الساحلي

ﲝﲑة الﱪلس

بحيرة

58752

ﻻ يوجد بيان

ﻻ يوجد بيان

مدينة تابعة

-

الطريق الدولي الساحلي

دمياط اﳉديدة

جديد

33234

صناعة وخدمات

صناعية تجارية
خدمية ذات قدرة
تصديرية

مدينة جديدة

قطب تنموي تكميلي لمدينة دمياط

ميناء دمياط –الطريق الدولي الساحلي

اﳌنصورة
اﳉديدة

جديد

-

-

سياحية خدمية

مدينة جديدة

مجتمع عمراني مخطط

الطريق الدولي الساحلي

71

تقييم الوضع الراهن للنطاق الساحلي الشمالي الغربي للبحر المتوسط
التجمع
العمراني /
الكيان
دمياط

عزبة الﱪج
رأﺱ الﱪ
ﲨصة
بلطيم
رشيد
مدينة وﲝﲑة
إدكو
ﲝﲑة الﱪلس
دمياط اﳉديدة
اﳌنصورة
اﳉديدة

اتساق اﳌوارد والدور الوﻇيفى
اﳌورد الرئيسى
أراضى زراعية
ميناء دمياط
شاطئ ساحلى
غاز وبترول
شاطئ ساحلى
نهر النيل
شاطئ ساحلى
نهر النيل
شاطئ ساحلى
منطقة صناعية
شاطئ ساحلى
منطقة صناعية
رمال سوداء
شاطئ ساحلى
منطقة صناعية
شاطئ ساحلى؛ وبحيرة
ميناء المعدية
بحيرة تتصل ببواغيز
بحرية

النشاط الرئيسى
زراعة
تجارة
صناعة
استخراج
صيد
√
تصنيع وإصﻼح
√
سفن
√
√
√
√

سياحة شاطئية √

استغﻼل
اﳌورد

تكامل/تنافسية اﻷدوار الوﻇيفية
التخصص
فواكه وأعﻼف
بضائع وحاويات
أثاث وجبن وحلوي
انتاج غاز وبترول
صيد أسماك بأنواعها
أكبر أسطول للصيد

سياحة شاطئية √
صناعة تحويلية √
√
سياحة شاطئية
√
صناعة تحويلية
سياحة شاطئية √
مخططة
√
صيد
√
صناعة

سياحة شاطئية محلية
غذائية
صيد أسماك
غزل ونسيج وغذائية
صيد أسماك

صيد

منطقة صناعية
منطقة حرة
شاطئ

صناعات
تحويلية
صناعة
سياحة وترفيه

√
√
√

مدينة جديدة

سياحية خدمية

أثاث وغذائية
كيماويات
شاطئية
ترفيه وخدمات

تنمية الثروة الحيوانية

√
√
√
√

مدينة اﻷثاث
أنشطة استكشاف واستخراج
ميناء صيد وتصنيع أسماك وسفن

√
√

سياحة شاطئية محلية
سياحة شاطئية محلية
غذائية وكيماوية
سياحة شاطئية محلية
غذائية وكيماوية

√

التكامل

التنافس

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

مﻼحظات

تنمية سياحية لمنطقة اللسان.
تنمية سياحة اﻻستشفاء واﻻستجمام.
تنمية وتنويع خدمات سياحية.
توسيع المنطقة الصناعية.
إعادة تأهيل بلطيم سياحيا ً.
توفير الخدمات واﻻستغﻼل التعدينى
تنمية وتنويع خدمات سياحية.
تفعيل إقامة المنطقة الصناعية.
تطوير الميناء.
منطقة صناعية ومركز حرفي.
تنمية الثروة السمكية.
اﻻستغﻼل السياحى للبحيرة.
تنمية الصناعات التحويلية.
مركز للمال واﻷعمال.
تنمية وتنويع سياحى.
تنمية قاعدة اقتصادية تقوم على أنشطة
الترفيه والخدمات.
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التوجهات التنموية للنطاقات الساحلية  /المساحات غير المستغلة  /الظهير
التجمع
العمراني /
الكيان
دمياط
عزبة الﱪج
رأﺱ الﱪ
ﲨصة
بلطيم
رشيد
إدكو
ﲝﲑة الﱪلس
دمياط اﳉديدة
اﳌنصورة
اﳉديدة

التوجهات التنموية لنطاقات الساحل الشماﱃ الغربى /اﳌساحات غﲑ اﳌستغلة /الظهﲑ
تفعل أنشطة مدينة اﻷثاث؛ تطوير ميناء دمياط وإقامة المركز اللوجيستي العالمي لتجارة وتداول الحاويات؛ تنمية أنشطة
اﻻستكشاف واﻻستخراج البترولى والغاز.
إنشاء ميناء الصيد وتصنيع اﻷسماك والسفن.
تنمية منطقة اللسان وإقامة فنادق ومنتجعات سياحية؛ تنمية مركز لﻼستشفاء والراحة واﻻستجمام.
تنمية خدمات السياحة المحلية واﻹقامة؛ ومدينة طبية ومركز استشفاء؛ واﻻمتداد الصناعى للمنطقة الصناعية جنوب غرب
جمصة.
إعادة تأهيل مدينة بلطيم سياحيا )منطقة شواطئ عامة وشاليهات ،ومخيمات سياحية ،ومنطقة رياضات مائية ،ومنطقة خدمات
ومساحات خضراء(؛ وإقامة مدينة للرياضات المائية وسياحة الشواطئ ومركز خدمات؛ ومشاريع ﻻستغﻼل الرمال السوداء.
تنمية سياحية وفنادق بمنطقة البوغاز؛ تطوير المساجد اﻻثرية اﻹسﻼمية؛ انشاء مصيف رشيد المتطور؛ تفعيل إقامة المنطقة
الصناعية برشيد.
تطوير ميناء الصيد لعمليات تصنيع اﻷسماك وتطوير ورش صيانة وإصﻼح السفن بالميناء؛ إقامة منطقة صناعية إدكو؛ وإنشاء
مركز صناعات حرفية.
تنمية الثروة السمكية وإنشاء مزارع سمكية ومفرخ سمكى واستكمال بورصة اﻷسماك؛ وتنمية محمية البرلس سياحيا ً )مخيمات
سياحية داخل الجزر ،منطقة خدمات ومساحات خضراء(؛ ومشروع التنمية السياحية للمنطقة المحصورة بين ساحل البحر
المتوسط وبحيرة البرلس.
تنمية الصناعات التحويلية؛ مركز للمال واﻷعمال؛ إنشاء الجامعة اﻹقليمية؛ والقرية اﻷوليمبية؛ ومعاهد متخصصة للفندقة
والديكور وتكنولوجيا المعلومات؛ ومراكز التدريب المهني والتقني؛ منطقة معارض دولية.
تنمية أنشة الترفيه والخدمات من خﻼل إقامة مدينة ترفيهية استثمارية وحديقة حيوان؛ مركز تسوق إقليمى؛ مركز تنمية
سياحية متكامل.
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية بالنطاق الساحلي
7
2
الشمالي اﻷوسط للبحر المتوسط
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إستراتيجية التنمية العمرانية للنطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط
اﻷهداف العامة لتحقيق إسﱰاتيجية التنمية العمرانية
اعداد نواة إستراتيجية ملزمة لتحدي د اس تعماﻻت اﻷراض ي المقترح ة للمن اطق واﻷراض ي الس احلية الغي ر مش غولة
داخل حدود نطاق الدراسة.
التنمية..
مراعاة اﻻشتراطات البيئية عند وضع اﻹستراتيجية مع احترام طبيعة اﻷرض ومحددات التنمية
اعادة النظر )من قبل الدولة( الى منطقة الدراسة كمنطقة واعدة فى أنشطة عديدة وعدم حص رها ف ى اط ار التنمي ة
السياحية فقط.
جذب وخلخلة الكثافات السكانية المرتفعة بمدن الدلتا عن طريق انش اء م دن جدي دة تس توعب الف ائض م ن الس كان
وتراعي المعايير التخطيطية السليمة لتكون بؤر جاذبة )مدينة المنصورة الجديدة(.
زيادة المعروض من اﻷراضى القابل ة للتنمي ة وذل ك ف ى إط ار )الس ياحة الترفيهي ة – الس ياحة اﻷثري ة – اﻻس تثمار
الصناعي – مخازن للحبوب والغﻼل ....... -الخ(.
والجديدة..
زيادة نقاط الجذب للمستثمرين وبخاصة فى اﻷماكن النائية والجديدة
السعي الى التنافس ية العالمي ة م ن خ ﻼل منتج ات عالي ة الج ودة )ص ناعة اﻷث اث( ي تم تص ديرها م ن مناف ذ عالمي ة
)ميناء دمياط(  ،سياحة استثنائية متفردة جاذبة )أثرية اس ﻼمية برش يد( وم وارد طبيعي ة ذات طل ب ع المي مرتف ع
)بترول – غاز طبيعي – رمال سوداء(.
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إستراتيجية التنمية العمرانية للنطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط
إسﱰاتيجية التنمية العمرانية للساحل الشماﱄ اﻷوسط )ﲤهيد وتعريف(
 ان اﻹستراتيجية العامة للتنمية على مستوى نطاق الدراسة ككل هي بمثابة منهج ووضع لﻸس لوب اﻷمث ل للتنمي ة المقترح ة
لكافة اﻷراضي والقطاعات الداخلية لمنطقة الدراسة .
 هذه اﻹستراتيجية هي خﻼصة تحليل اﻷوضاع الراهنة ودمجها مع خطط الدولة ورؤاها المستقبلية )من الدراسات المختلف ة(
وم ن ث م ص ياغة الرؤي ة المس تقبلية والت ى أدت ب دورها ال ى تحدي د اﻷه داف العام ة خروج ا بإس تراتيجية التنمي ة العمراني ة
المطلوبة لنطاق الساحل الشمالي اﻷوسط  ،والتى تؤدى الى المرحلة النهائية وهي وضع استراتيجيات تنمية مفصلة لكل من
القطاعات التنموية المقسمة .

صياغة الرؤية المستقبلية
اﻷهداف العامة
إستراتيجية التنمية الرئيسية

إستراتيجية تنمية
قطاع دمياط

إستراتيجية تنمية
قطاع جمصة  -بلطيم

إستراتيجية تنمية
قطاع بحيرة البرلس

إستراتيجية تنمية
قطاع رشيد  -ادكو
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إستراتيجية التنمية العمرانية للنطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط
إسﱰاتيجية التنمية العمرانية

اﳊفاظ على الطابع والنسق العمراني والبيئي مع اﻻستغﻼل
اﻷمثل لكافة اﳌوارد الطبيعية والغﲑ طبيعية اﳌتاحة  ،وﲢقيق
التنوع اﻻقتصادي صناعيا وسياحيا وخدميا وزراعيا  ،مع
ﲢسﲔ ﳉودة اﳌنتجات )الصناعية والزراعية( اﳌصدرة
وكفاءة اﳋدمات )السياحية واﳋدمية( اﳌقدمة لزيادة
التنافسية العاﳌية
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إستراتيجية التنمية العمرانية للنطاق الساحلي الشمالي اﻷوسط
آليات تنفيذ اﻻسﱰاتيجية
تنفيذ توصيات الدراسات البيئية الملزمة بوضع مصدات وحواجز على الشواطئ اﻷكثر تعرضا للنحر فى مناطق رأس البر وجمصة ورشيد
وأجزاء من بحيرة البرلس .
اﻻلتزام باحترام مناطق استخراج الغاز الطبيعي وامتيازات الشركات اﻷجنبية العاملة بمواقع التنقيب  ،مع وضع خطة مستقبلية لﻼستفادة
من هذه اﻷراضي بعد انقضاء سنوات اﻻمتياز المخصصة للشركات .
اﻻستفادة من نطاق الساحل الشمالي اﻷوسط كظهير خدمي مساند للمشروعات القومية باﻷقاليم المتاخمة )تنمية محور قناة السويس بإقليم
قناة السويس – تنمية الساحل الشمالي الغربي( وذلك عن طريق انشاء وتطوير للخدمات وتنميتها وتطوير محاور الربط من طرق )الطريق
الساحلي الدولي( وموانئ )ميناء دمياط( يدية.
تشكيل لجنة لﻼدارة المتكاملة لنطاق الساحل الشمالي اﻷوسط لها ﻻئحة قانونية ملزمة وشاملة تهدف الى تنمية المنطقة تنمية متكاملة
تتكامل فيها اﻷنشطة اﻻقتصادية مع بعضها دون أن يؤثر ذلك على البيئة وطبيعة المنطقة الساحلية  ،وكذلك متابعة تنفيذ خطط التنمية ،
على أن تضم اللجنة ممثلين من جميع الوزارات المعنية )صناعة – زراعة – اسكان – بيئة – سياحة – مالية .....الخ(.
اعداد مخططات إستراتيجية لﻸراضى الواقعة داخل النطاق الساحلي تبنى نتائجها على مجموعة من الدراسات التفصيلية لكافة القطاعات
)طبيعية اقتصادية – عمرانية ....الخ( على أن تلتزم بالرؤية واﻹستراتيجية المقترحة.
وضع جدول زمني ملزم يحدد فيه مراحل التنفيذ والجهات المنفذة للمخططات  ،مع عمل تحديث للمخططات كل  5سنوات على أقصى
تقدير.
تشجيع المستثمرين على اﻻستثمار داخل المدن الساحلية القائمة والجديدة من خﻼل عمل قوانين لتشجيعهم مثل تخفيض الضرائب فى
السنوات اﻷولى مقابل المساهمة فى تطوير الخدمات وتوفير البنية التحتية للمشاريع.
اصدار مشروع قانون يحكم التعامل مع المناطق الساحلية )كمناطق ذات طبيعة خاصة( اقتصاديا وعمرانيا وبيئيا بحيث يتﻼفى تضارب
بعض المواد فى القوانين المختلفة.
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المقومات والفرص اﻻستثمارية بالقطاعات التنموية
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المقومات والفرص اﻻستثمارية بالقطاعات التنموية
اﳌقومات والفرﺹ التنموية القطاعية
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المقومات والفرص اﻻستثمارية بالقطاعات التنموية
اﳌقومات والفرﺹ التنموية القطاعية
القطاع اﳌكاني

القطاع التنموي

قطاع دمياط

قطاع صناعي ﲡاري يتميز ﲞدمات
نقل وتصدير ذو جانب سياحي

قطاع ﲨصة/بلطيم

قطاع سياحي عمراني يقدم
خدمات اقليمية

قطاع ﲝﲑة الﱪلس

قطاع زراعي سياحي

قطاع رشيد  -ادكو

قطاع سياحي صناعي

اﳌوقع

اﳌقومات اﻻستثمارية

عزبة الﱪج

صناعة – صيد

رأﺱ الﱪ

سياحة

دمياط ودمياط اﳉديدة

صناعة – خدمات نقل – تصدير
خارجي – ﲡارة

ﲨصة

سياحة

اﳌنصورة اﳉديدة

سياحة – خدمات اقليمية – أنشطة
استخراجية

بلطيم

سياحة – أنشطة استخراجية

ﲝﲑة الﱪلس

سياحة – أنشطة استخراجية –
استزراع ﲰكي

مدينة رشيد

سياحة – صناعة

مدينة ادكو

صناعة
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المقومات والفرص اﻻستثمارية بالقطاعات التنموية
اﳌشروعات اﳌقﱰحة بالنطاق التنموي للساحل الشماﱄ اﻷوسط

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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المقومات والفرص اﻻستثمارية بالقطاعات التنموية)قطاع دمياط(
اﳌشروعات اﳌقﱰحة بالنطاق التنموي للساحل الشماﱄ اﻷوسط )قطاع دمياط(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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المقومات والفرص اﻻستثمارية بالقطاعات التنموية)قطاع دمياط(
اﶈافظة

اﳌدينة )اﳌكان(

القطاع
الزراعة
النقل
السياحة

دمياط

عمران وخدمات

الصناعة

دمياط

النقل
السياحة

دمياط اﳉديدة

عمران وخدمات

الصناعة
عزبة الﱪج

النقل
الصناعة

رأﺱ الﱪ

السياحة

اسم اﳌشروع

تطوير وعمل مزارع ﲰكية
ﲢويل ميناء دمياط اﱃ ميناء عاﳌي
انشاء ميناء للبﱰول
انشاء مطار جوي
انشاء ميناء للصيد
اقامة فندق سياحي وقرية سياحية
مركز لوجستي عاﳌي لتجارة وتداول وصناعة اﳊبوب
انشاء قرية للصيادين
انشاء ﳐازن لﻸخشاب واقامة معرﺽ للموبيليا
تنمية صناعة اﻷثاﺙ وزيادة الصادرات العاﳌية
مشاريع للتنقيب عن البﱰول والغاز الطبيعي
اقامة ﳎمعات لصناعة وتشطيب اﻷثاﺙ
اقامة مدينة للحرفيﲔ )ورﺵ وخدمات(
اقامة منطقة صناعية ﳌواد البناء
اقامة مصنعﲔ ﻻنتاج اﳌركزات والعصائر
اقامة مصانع لفرز وتدريج وحفﻆ اﳋضراوات
انشاء ميناء نقل بضائع على نهر النيل
تدعيم سياحة اﳌنتجعات البيئية
اقامة منطقة معارﺽ دولية
انشاء ﻇهﲑ خدمي )خدمات لوجستية( ﳌيناء دمياط
انشاء اﳉامعة اﻹقليمية )جامعة اﳌنصورة فرع دمياط(
انشاء مستشفى اقليمي استثماري ومنتجع صحي
اقامة مركز مال وأعمال
انشاء القرية الذكية
انشاء القرية اﻷوليمبية
مشروع انتاج الكرتون من ﳐلفات الورق
مشروع تدوير قش اﻷرز وﳐلفات اﻷخشاب
مصنع تدوير اﳌخلفات الزراعية وﲢويلها لسماد عضوي
انشاء ميناء للصيد
مصانع لصناعة أدوات ومعدات وسفن الصيد
انشاء فنادق عائمة على نهر النيل
فنادق ومنتجعات وقرى سياحية ومراكز خدمات ﲟنطقة اللسان

تصنيف اﳌشروع
ﳏلي
قومي
قومي
قومي
اقليمي
ﳏلي
قومي
ﳏلي
ﳏلي
قومي
قومي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
اقليمي
ﳏلي
اقليمي
اقليمي
اقليمي
اقليمي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي
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المقومات والفرص اﻻستثمارية بالقطاعات التنموية)قطاع جمصة /بلطيم(
اﶈافظة

اﳌدينة
)اﳌكان(
ﲨصة

القطاع

اسم اﳌشروع

تصنيف اﳌشروع

السياحة

مركز تنمية سياحي متكامل
اﻻمتداد الصناعي للمنطقة الصناعية جنوب غرب
ﲨصة
مركز تنمية سياحي متكامل
انشاء حديقة حيوان مركزية
انشاء مستشفى عام
انشاء استاد رياضي
انشاء مدينة تسوق اقليمية

ﳏلي
اقليمي
اقليمي
اقليمي
اقليمي
اقليمي

انشاء مركز لوجيسﱴ اقليمي للحبوب والغﻼل

اقليمي

انشاء مدينة ترفيهية استثمارية

ﳏلي
ﳏلي

الصناعة
السياحة

الدقهلية

اﳌنصورة
اﳉديدة

عمران وخدمات

انشاء مركز ﲝوﺙ زراعية وزراعات ﲰكية
الصناعة

كفر الشيخ

قومي

مشروع إعادة تأهيل مدينة بلطيم سياحيا

ﳏلي

منطقة رياضات مائية

ﳏلي

عمران وخدمات

مركز خدمات على الطريق الدوﱄ الساحلي

اقليمي

الصناعة

مشاريع ﻻستغﻼل الرمال السوداء

قومي

سياحية
بلطيم

مشاريع للتنقيب عن البﱰول والغاز الطبيعي

اقليمي
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المقومات والفرص اﻻستثمارية بالقطاعات التنموية )قطاع البرلس وقطاع رشيد /إدكو(
اﶈافظة

اﳌدينة )اﳌكان(

كفر الشيخ

ﲝﲑة الﱪلس

القطاع

اسم اﳌشروع

تصنيف اﳌشروع

الزراعة

مزرعة ﲰكية ،بطاقة  24ألف طن/سنة
ً
مشروع تنمية ﳏمية الﱪلس سياحيا
منطقة ﳐيمات سياحية بيئية

ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي

عمران وخدمات

مركز خدمات على الطريق الدوﱄ الساحلي

اقليمي

الصناعة

مشاريع ﻻستغﻼل الرمال السوداء

قومي

السياحة

انشاء فندق سياحي

السياحة

تنمية اﳌساجد واﳌبانى اﻷثرية وتنشيط السياحة
اﻷثرية اﻻسﻼمية عاﳌيا
انشاء متحف رشيد اﳉديد
انشاء مرسى عاﳌي لليخوت السياحية

البحﲑة

رشيد

الصناعة

ادكو

الصناعة

قومي
ﳏلي
ﳏلي
ﳏلي

منطقة ﳐصصة لصناعة مراكب الصيد واليخوت
السياحية

ﳏلي

مركز ﲡاري كبﲑ ﳋدمة اليخوت السياحية

ﳏلي

عدد  3مصانع للصناعات التحويلية باﳌنطقة
الصناعية

ﳏلي

مصنع ﻻنتاج خشب الكونﱰ من جريد النخيل

ﳏلي

مشروع انشاء مركز صناعات حرفية بأدكو

ﳏلي
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