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1

مقدمة

3

مقدمة
 في إطار 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 سواء 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 تم التركي ز
على كل من البعد 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 السيد 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 العرض إل ى إع داد إس تراتيجية التنمي ة العمراني ة
للواجهات الساحلية المصرية بما يعم ل عل ى إح داث ت وازن تنم وى له ا ف ي إط ار رؤي ة للتنمي ة
المستدامة ،آخذه في اﻹعتبار 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 اﻷحمر )بإمتداد حوالي  1445كم على 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
المص در :قاع دة بيان ات نظ م المعلوم ات الجغرافي ة الخاص ة بالمش روع  -الهيئ ة العام ة للتخط يط العمران ي -
.2017

6

المناطق الشاطئية ومناطق الظهير الساحلي
 تعريف المناطق الشاطئية ومناطق الظهير الساحلي :
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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 اﻹس تفادة 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 والتي ت م إعتماده ا م ن قب ل الجه ات المختلف ة
المعنية بتنمية السواحل المصرية.
 مراعاة اﻷبعاد البيئية واﻻجتماعية 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 آخرى.

 (5تحدي د أولوي ات التنمي ة المكاني ة علىمس 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 لتحقي ق
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 سواحل سيناء

3
)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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1-3

الموقع واﻷهمية المكانية للنطاقات الساحلية بسيناء
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الموقع واﻷهمية المكانية للنطاق اﻷشمل لسواحل سيناء )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

الساحل الشماﱄ
الشرقي للبحر اﳌتوسط
وخليج العقبة
والسويس
ساحل البحر اﻷﲪر

%1.8

عدد السكان
)نسمة( **

%

5417032

%6.0

16814264

%18.5

ﴰال سيناء
– جنوب
سيناء -
بورسعيد

61608.96

%6.1

1304705

%1.4

السويس –
البحر اﻷﲪر

128101.34

%12.7

1000839

%1.1

إﲨاﱄ اﳉمهورية

%100 1010407.87

%100 91023393

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
6.1 %
93.9 %

النطاق التنموى
لسواحل سيناء

اﻷهمية النسبية لسكان
النطاق من إﲨاﱄ اﳉمهورية
1.4 %
98.6 %

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

 يضم النطاق اﻷﴰل لسواحل سيناء اﳌدن اﻻتية

• الساحل الشماﱃ الشرقى
– الشيخ زويد – رفح (

ويضم )بورسعيد – بورسعيد اﳉديدة – بئر العبد – العـريش

• الساحل الشرقى ﳋليج السويس ويضم )السويس -عيون موسي – راس سدر – ابـو
زنيمة – راس ابو رديس – الطور – شرم الشيخ (
• الساحل الغربي خليج العقبة ويضم )طابا – نوبيع – دهب  -نبق – شرم الشيخ (
 يتميز النطاق بتنوع بيئاته الطبيعية مابﲔ الساحلية والصحراوية ،ويسكنه حاليا طبقـا
لتعداد عام  2016حواﱄ  1.3مليون نسمة  ،ﲤثل %1.4من ﲨلة سكان اﳉمهورية.

11

3-2

تشخيص الوضع الراهن لﻺطار اﻷشمل للنطاقات الساحلية
بسيناء
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )اﻹطار المكاني والهيكل اﻹداري(
•1

الساحل الشمالي الشرقي بطول
حوالي  250كم بداية من مدينة
رفح شرقا الى نهاية حدود
محافظة بورسعيد غربا.

•2

لخليج
الشرقي
الساحل
السويس بطول حوالي 305
كم بداية من مدينة السويس
شماﻻ الى مدينة شرم الشيخ
جنوبا.

رفح

بورسعيد

الشيخ زويد
العريش

1
بئر العبد

السويس
عيون موسى
راس سدر

طابا

3

•

الساحل الغربي خليج العقبة
بطول حوالي  215كم بداية من
مدينة طابا شماﻻ الى مدينة
شرم الشيخ جنوبا.

ابوزنيمة

2

نويبع
ابورديس

3
دهب
الطور
نبق
شرم الشيخ

المصدر  :اعداد اﻻستشاري
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات الطبيعية والبيئية(
الطبيعة الطبوغرافية

تتمثل اﻷراضي المنبسطة بالساحل الشمالي الشرقي بينما تتنوع الطبوغرافية
بالساحل الشمالي الشرقي لخليج السويس
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014

المخاطر البيئية

تتركز المصادر البيئية بالساحل الغربي لخليج العقبة
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )المزايا التنافسية(
الساحل الشمالي الشرقي
1

2
3

•

مدينة بورسعيد

-

نقطة التقاء شواطئ ثﻼث قارات )أسيا وأفريقيا وأوروبا ( .

-

نقطة محورية ﻻلتقاء التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

•

3

1

الشيخ زويد
العريش
بئر العبد

مدينة رفح

-

المدخل الرئيسي الشرقي وخط الدفاع اﻷول عن مصر

-

طريق التجارة والمرور بين الشرق والغرب

•

رفح

2

بورسعيد

مدينة العريش

 تتميز بوجود الرمال البيضاء -وأحد المدن المتميزة في إنتاج الزيتون

4
عيون موسى

الساحل الشرقي لخليج السويس
4

•

السويس

 -تقع بأهم المجاري المﻼحية في العالم ) قناة السويس(

الساحل الغربي خليج العقبة
5

•

5

راس سدر

طابا

ابوزنيمة
نويبع

طابا

 إمكانات الموقع المطلة على أربعة دول )مصر – السعودية –اﻷردن – إسرائيل ( .

ابورديس

دهب

 -تقع بالمنطقة الفاصلة بين مصر وإسرائيل.

6

•

شرم الشيخ

 أحد مراكز الغوص العالمية موقعها الرابط بين قارتي أسيا وأفريقيا على رأس مثلث شبهجزيرة سيناء عند رأس البحر اﻷحمر .
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014

السويس

الطور
نبق

6

شرم الشيخ
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(
مدينة بئر العبد
 18966نسمة

مدينة الشيخ زويد
 24196نسمة
مدينة رفح
 41513نسمة

مدينة العريش
187435نسم
ة

قرية الﻼفيتات

قرية الجميزة

رمانة
 38047نسمة
الحمصة

قرية السادات

قاطية

قرية النجاح
قرية الهمالعة

قرية
الشوحط

مدينة بورسعيد
 591755نسمة

قرية الخربة
قصرويت
قرية أحمد
كتوبة

قرية البرث

مدينة السويس
713516نسمة

المحمم
قرية
القويصماء

قرية رباء

مدينة رأس سدر
 3673نسمة

مدينة طابا
 3504فرد

منطقة عيون موسى
110660نسمة

مدينة أبو زنيمة
 4350نسمة

مدينة نويبع
 2638فرد
سانت
كاترين

مدينة دهب
 2694فرد

مدينة أبو رديس
 7187نسمة

مدينة الطور
محمية نبق

23264نسمة

مدينة شرم الشيخ
 43115نسمة

المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(

المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(
التجمع العمراني/الكيان
رفح

الشيخ زويد

العريش

الزرانيق
بئر العبد
الساحل
الشمالي
الشرقي

اتساق الموارد والدور الوظيفى
النشاط الرئيسى استغﻼل المورد
المورد الرئيسى
√
أراضى زراعية
الزراعة
√
منفذ برى
عبور أفرد
وبضائع
شاطئ ساحلى
×
زراعية
أراضى
الزراعة
√
تﻼل أثرية
×
شاطئ ساحلى وصحراء
أراضى زراعية
ثروة سمكية
محمية طبيعية
أراضى زراعية
شواطئ سياحية

بور فؤاد

أراضى زراعية.
أمﻼح وبترول
شواطئ سياحية
شواطئ سياحية

بور سعيد

ميناء تجارى
منطقة حرة
شواطئ سياحية

رمانة

بحيرة المنزلة
بحيرة البردويل

شرق بورسعيد

السياحة
الزراعة
الصيد
تجارة
زيارات
سياحية
الزراعة
زراعة

سياحة
أنشطة موانئ
تجارة
سياحة
تصنيع

بحيرة مائية

ثروة سمكية

ثروة سمكية
شواطئ سياحية
أمﻼح
ميناء

صيد

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

جديد

√
√
√
√
√

تكامل/تنافسية اﻷدوار الوظيفية
التنافس
التكامل
التخصص
√
زراعات البرتقال
√
نقل وتجارة

زراعات الخوخ واللوز

√

شاطئية.
نخيل وزيتون وموالح
صيد أسماك

√
√

للطيور المهاجرة

تصنيع زراعى وتصدير
منطقة تجارة وخدمات.
تنمية سياحية
تصنيع زراعى وتصدير
سياحة أثرية

√

√

مﻼحظات

تنويع سياحى
تصنيع زراعى وتصدير
تنمية نشاط الصيد
توسعة الميناء
تنمية سياحية

×

زراعات التين والزيتون
والنخيل

√

√

الزيتون

√

√

شاطئية

√

تصنيع زراعى وتصدير
ومشروعات استكشاف
تنمية سياحية
تنمية وتنويع سياحي

√
√
√

نقل بضائع وركاب
تجارة بضائع
شاطئية
صناعات تحويلية

√
√
√
√

تطوير أنشطة الميناء واللوجيستيات
ربط التجارة والتصنيع والتصدير
تنمية سياحية
توسيع نطاق الصناعة

√

استزراع سمكية

√

تطهير وتنمية الثروة السمكية

√

اﻷسماك

√

تصنيع وتصدير اﻷسماك
تنمية سياحية
استغﻼل اﻷمﻼح
تنمية قاعدة اقتصادية لﻸنشطة
اللوجيستية وخدمات سياحية

√

تصنيع زراعى وتصدير
تنمية سياحية

18

تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(
التجمع العمراني/الكيان

اتساق الموارد والدور الوظيفى
النشاط الرئيسى
المورد الرئيسى

السويس

مصانع وموانئ ومطار

صناعة وتجارة

√

عيون موسى
رأس سدر

شاطئ ساحلى
شاطئ ساحلى
آبار بترولية بحرية
شاطئ ساحلى
آثار وعيون وصحراء

سياحة
سياحة
تعدين

√
√
√

أبو زنيمة
ساحل خليج
السويس

أبو رديس

بترول وغاز
شاطئ ساحلى وسﻼسل جبال

-

شاطئ ساحلى
جبال وحمامات ووادى
طور سيناء
ميناء تجارى ومطار
 شاطئ ساحلىالطور/رأس محمد
 أراضى زراعيةشرم الشيخ
رأس محمد

نبق
ساحل خليج
العقبة

دهب
نويبع

طابا

شاطئ ساحلى وشعاب مرجانية
محمية طبيعية
شعاب مرجانية وأحياء مائية نادرة
محمية طبيعية
شعاب مرجانية وأحياء مائية نادرة
وبيئة صحراوية جبلية
شاطئ ساحلى وشعاب مرجانية
ميناء تجارى ومطار
شاطئ ساحلى
شاطئ ساحلى وخلجان وشعاب مرجانية
محمية طابا
مطار وميناء

شرم الشيخ الجديدة

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

استخراج بترولى

استغﻼل المورد

√

تكامل/تنافسية اﻷدوار الوظيفية
التنافس
التكامل
التخصص
صناعات ثقيلة؛
√
وتصدير واستيراد
√
شاطئية
√
شاطئية
√
تعدين

إنتاج بترولى

السياحة

√

شاطئية

خدمات المواني

√

خدمات وتجارة

√

√
√
√

السياحة

√

زيارات سياحية

√

زياراتسياحية

√

السياحة

√

تجارة
سياحة

√
√

سياحة

√

مدينة جديدة

غطس وبيئية
وسفارى

غطس ورياضات
مائية
تجارة بضائع
شاطئية
شاطئية وغطس
وبيئية

صناعات تصديرية.
الربط مع العاصمة اﻹدارية
تنمية وتنويع سياحى
تنمية وتنويع سياحى
صناعات تعدينية
سياحة ترفيهية
سياحة عﻼجية
صناعات بترولية
رياضات جبلية
تنويع سياحى
خدمات لوجيستية
تنويع سياحى
إنتاج زراعى متخصص

مدينة جديدة
غطس ورياضات
مائية
غطس وبيئية

مﻼحظات

√

تنمية سياحية

√

تنمية سياحية

√

تنمية سياحية

تنمية سياحية

√
√
√

خدمات لوجيستية وتجارية
تنويع سياحى
تنمية سياحية.

√
تنمية قاعدة اقتصادية خدمية؛
سياحية؛ وصناعات بيئية.
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(
التجمع العمراني /
الكيان

التوجهات التنموية لنطاقات الساحل الشمالى الشرقى

رفح

تصنيع وتعبئة وتغليف البرتقال والموالح وتصديرها؛ إقامة منطقة تجارة وخدمات.

الشيخ
زويد

تنمية سياحية لشاطئ الشيخ زويد؛ تصنيع زراعى لمنتجات الموالح واللوز وتصديرها؛ تنمية سياحة التﻼل اﻷثرية.

العريش
الزرانيق
بئر العبد
الساحل
الشمالي
الشرقي بور فؤاد
بور
سعيد
بحيرة
المنزلة
رمانة

تنويع النشاط السياحى )سياحة سفارى؛ بيئية؛ بدوية؛(..؛ تصنيع وتعبئة وتغليف منتجات التمور والزيتون وتصديرها؛
إنشاء ميناء صيد جديد غرب العريش؛ وإنشاء مزارع سمكية؛ توسعة ميناء العريش البحرى؛ وإقبامة مركز تجارى
خدمى جنوب شاطئ العريش.
تنمية مراكز لسياحة مشاهدة الطيور ورحﻼت هجرتها؛ وتوفير مناطق للمشاهدة؛ وخدمات اﻹعاشة.
مشروع تنمية سياحية لشاطئ الرواق؛ تصنيع وتعبئة وتغليف منتجات التين والتمور والزيتون وتصديرها.
تصنيع وتعبئة وتغليف منتجات الزيتون وتصديرها؛ مشروعات ﻻستكشاف وإنتاج اﻷمﻼح والبترول؛ تنمية سياحية لقطاع
بالوظة/رمانة السياحى.
تنمية سياحية للشاطئ من خﻼل قرى ومنتجعات سياحية؛ تنويع سياح من خﻼل تنمية سياحة التسوق والمزارات.
تطوير أنشطة الميناء واللوجيستيات؛ وربط أنشطة التجارة فى المنطقة الحرة بالتصنيع والتصدير؛ تنمية سياحية لشاطئ
المدينة على البحر المتوسط؛ توسيع نطاق المساحات المخصصة لﻸنشطة الصناعية.
أعمال تطهير لبحيرة المنزلة؛ وإزالة التعديات؛ تنمية أنشطة اﻻستزراع السمكى؛ ربط الثروة السمكية بعمليات اﻻستغﻼل
والتصنيع.

بحيرة
البردويل

تنمية أنشطة صيد اﻷسماك وتصنيعها وتصديرها؛ مشروع تنمية سياحية متكاملة على بحيرة البردويل؛ إقامة مشروع
كربونات الصوديوم بجوار بحيرة البردويل.

شرق
بورسعيد

إقامة ميناء شرق بورسعيد )شرق التفريعة(؛ تنمية قاعدة اقتصادية لﻸنشطة اللوجيستية تفريغ الحاويات والتخزين...؛
منطقة صناعيات تحويلية؛ خدمات متنوعة وسياحية.

المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(
التجمع العمراني /
الكيان

السويس
عيون
موسى
رأس
سدر
ساحل
خليج أبو زنيمة
أبو
السويس
رديس
طور
سيناء
الطور/

توسيع نطاق اﻷراضى الصناعية المرفقة؛ تنمية الصناعات الثقيلة )حديد وصلب وأسمنت وحراريات...؛ وصناعات غذائية(...؛ أنشطة
لوجيستية لخدمة نشاط الموانئ؛ مشروعات للربط مع العاصمة اﻹدارية الجديدة...
تنمية مراكز سياحية؛ وتنويع النشاط سياحى لخدمة السياحة الدولية باﻹضافة إلى السياحة المحلية الحالية )سياحة سفارى؛ رياضات
مائية وصحراوية؛ مراكز تجارية وتسوق...
تنمية مراكز سياحية؛ تنويع النشاط سياحى لخدمة السياحة الدولية والمحلية )تنمية مراكز الغطس؛ وسياحة السفارى؛ والرياضات
الصحراوية؛(..؛ ومراكز تجارة وتسوق؛ مدينة ترفيهية؛ مدينة لﻸلعاب المائية؛..؛ وأنشطة مؤتمرات؛...
إنشاء منطقة للصناعات التعدينية؛ منتجعات للسياحة الترفيهية؛ والسياحة العﻼجية.
تنمية سياحية فى جانب من الشاطئ وإنشاء كورنيش؛ منتجع سكنى سياحى لخدمة قطاع البترول.
تنمية السياحة الدولية والمحلية )السياحة الدينية؛ والسياحة العﻼجية؛ والرياضات الصحراوية؛(..؛ إقامة منطقة للخدمات اللوجيستية فى
الظهير.

رأس محمد

تنمية قاعدة اقتصادية للمدينة تعتمد على أنشطة زراعية متخصصة؛ ومنطقة صناعات غذائية؛ وأنشطة سياحية )سياحة شاطيئة وألعاب
مائية؛ سياحة الغوص؛.(..

شرم
الشيخ

تنمية مراكز إضافية لسياحة الغطس والرياضات المائية؛ وتنمية سياحة رجال اﻷعمال والمؤتمرات؛ وسياحة اليخوت؛ وإقامة مدينة
ترفيهية عالمية؛ ومدينة رياضية أوليمبية.

رأس محمد

ساحل
خليج
العقبة

التوجهات التنموية لنطاقات ساحل خليجي السويس والعقبة

نبق
دهب
نويبع
طابا

تنمية مراكز لسياحة الغطس والسياحة البيئية؛ وتوفير مخيمات لﻺقامة السياحية؛ وخدمات اﻹعاشة.
تنمية مراكز لسياحة الغطس والسياحة البيئية؛ وسياحة السفارى والسياحة الجبلية؛ وتوفير مخيمات لﻺقامة السياحية؛ وخدمات اﻹعاشة.
تنمية مراكز إضافية لسياحة الغطس والرياضات المائية؛ وربطها بمواقع السياحة البيئية والسفارى والدينية.
تنمية أنشطة الميناء للحركة التجارية مع دول الجوار؛ وإقامة منطقة للخدمات الوجيستية؛ وتنمية أنشطة السياحة البيئية والطبيعية؛
مجمع لصناعات الرخام والجرانيت ومواد البناء.
تنمية مراكز إضافية لسياحة الغطس والرياضات المائية؛ وللسياحة البيئية والسفارى؛ ومراكز سياحة عﻼجية واستجمام وترفيه.
تنمية قاعدة اقتصادية للمدينة الجديدة تقوم على توفير اﻷنشطة الخدمية؛ وسياحية؛ وصناعات بيئية.

شرم الشيخ
الجديدة
المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(

شمال سيناء )مليون م/3سنه(
120
اﻷمكانات الكليه
92
كميات السحب
28
اﻷمكانات المتاحه
وسط سيناء )مليون م/3سنه(
115
اﻷمكانات الكليه
10
كميات السحب
105
اﻷمكانات المتاحه
جنوب سيناء )مليون م/3سنه(
55
اﻷمكانات الكليه
8
كميات السحب
47
اﻷمكانات المتاحه

اﻻستصﻼح الزراعي ...مشروعات التوسع الزراعي بسيناء ومصادر المياه والري المتاحة
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(

المقومات والموارد )الصناعية والتعدينية( ومناطق التنمية الصناعية
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(

تتمتع النطاقات الساحلية بسيناء بتنوع البيئات الطبيعية مابين الساحلية والصحراوية
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014

24

تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )سمات البنية اﻷساسية(

إنشاء مجموعة من الكباري
واﻻنفاق سيؤدي الى زيادة
اﻻتصالية بين ضفتي اﻻقليم
مما يؤدى الى زيادة مساحة
دائرة التأثير ﻹقليم قناة.

شبكة النقل والحركة...

تعمل محاور النقل والحركة اﻹقليمية على ربط التنمية بالواجهات الساحلية بشبه جزيرة سيناء بالتنمية المستهدفة القومية بما
يضفي التكاملية في التنمية

المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )سمات البنية اﻷساسية(

مياه

شبكات مياه الشرب
شبكات الكهرباء

تتنوع مصادر المياه باﻹقليم  :نهر النيل – مياه البحر – المياه الجوفية
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )قضايا وتحديات التنمية المستقبلية(
1

4

3

2

5

المياة

صﻼحية اﻷراضي

الطاقة

التنمية البشرية

النقل

• محدودية الموارد المائية
المتجددة اﻻمر الذي يؤدي الى
تباطؤ معدﻻت التنمية

• ندرة اﻻراضي الصالحة للتنمية

• استغﻼل الموارد المتاحة للطاقة
الجديدة والمتجددة في توفير
الطاقة

• كيفية اعداد السكان ﻹدارة
التنمية المتوقعة

• انشاء محاور وخطوط نقل
جديدة للربط بين الخليج والبحر

– المعدﻻت الحيوية لسكان سيناء ﻻ
تفي بمتطلبات ادارة التنمية
المتوقعة .
– كيفية توفير عوامل الجذب للسكان
من خارج سيناء لتدبير الطاقة
البشرية القادرة على التنمية .
– صعوبة التأثير في المتغير
الديموغرافي ﻻرتباطه بالثقافة
السيناوية والعادات السلوكية
المتوارثة ،والتي يتعذر تغييرها
في المدى القصير .
– البنود الخاصة بتطبيق اتفاقية
السﻼم التي تجعل من التنمية في
اطارها غير جاذبة لﻼستثمارات
وتحد من استغﻼل امكانيات
الموقع .

– اﻹسراع من اﻻنتهاء من الكباري
واﻷنفاق لزيادة اﻻتصالية بين
ضفتي إقليم قناة السويس مما
يؤدى إلى ارتفاع معدﻻت التنمية
بصحراء سيناء .
– اﻻستفادة من الخطط القائمة لشبكة
السكك الحديدية بسيناء والعمل
علي اعداد دراسة لمد خطة سكة
حديد موازيا للمحور يربط بين
طابا – الشيخ زويد .
– تأكيد اﻻتصال بين خليج العقبة
والبحر المتوسط من خﻼل تطوير
منظومة النقل ) سكة حديد ,
وسائل نقل عام (.......,

– التوسع في اﻻعمال الصناعية
للسدود والبحيرات الصناعية
وجسور الخزانات اﻻرضية
ﻻرتفاع حصاد اﻻمطار .
– استغﻼل الموارد المائية الكامنة
في المخزون الجوفي للتربة
والصخور بشبة جزيرة سيناء .
– استخدام التقنيات الحديثة في
التعامل مع ابار المياه الجوفية
المتجددة للحفاظ عليها من
النضوب .
– الموائمة بين تكاليف نقل مياه
النيل وبين تحلية مياه البحر

– تعرض العديد من المناطق
لمخاطر السيول على امتداد
الطريق شماﻻ وجنوبا .
– اكثر من  % 50من اراضي شبة
جزيرة سيناء يصعب تنميتها
– الممرات تمثل اهم مناطق
اﻻتصال بين اﻻراضي ذات
الصﻼحية للتنمية في سيناء .

– كفاءة استخدام الطاقة ومواردها
المتجددة تلعب دورا بالغ اﻻهمية
في مواجهة التحدي اﻻكبر للتنمية
.
– الطاقة الشمسية في صحارى مصر
تعادل مليون برميل نفط لكل كيلو
متر مربع سنويا .
– امكانية استغﻼل المياه المالحة
لزراعة النباتات الزيتية ﻹنتاج
الوقود الحيوي .
المتاحة
اﻻمكانيات
– تطويع
ﻻستخدام عناصر الطاقة التقليدية
وحسن ادارتها .
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3-3

التوجهات الحالية والمستقبلية للمخططات القومية واﻹقليمية
والمحلية لتنمية للنطاقات الساحلية بسيناء

28

التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات القومية

ﳐطط شبكة الطرق القومية

إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة

.

مصر 2030
اﳌخطط اﻹسﱰاتيجي القومي
للتنمية العمرانية 2052
اﳌشروعات على اﳌستوى القومي .

اسﱰاتيجيات التنمية السياحية
والصناعية للسواحل اﳌصرية.
29

توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052
التجمعات العمرانية

مراكز تنمية إقليمية 2050
مراكز Gate 2050
مراكز بيئية متطورة
مراكز تنمية سياحية

مراكز تنمية ريفية
مدن وأقطاب صناعية
مدن مليونية مقترحة

الزراعة
الزراعة القائمة
إستصﻼح مقترحة وزراعة بالمياه المالحة
مراعي مقترحة

الصناعة
صناعة مقترحة

صناعة معتمدة
أراضي لﻸنشطة التعدينية
مواقع مزارع الرياح ﻷنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة

السياحة
أراضي لﻸنشطة السياحية
أراضي سياحة السفاري
مسار مقترح لسياحة السفاري
محميات طبيعية صدر قرارات بتحديدها
محميات طبيعية تحت الدراسة

إمكانية الوصول

محاور دولية وإقليمية
محاور رئيسية

اقترح المخطط اﻻستراتيجي مراكز بيئية متطورة ومراكز سياحية بالساحل الشمالي الشرقي بسيناء كما اقترح مراكز سياحية بالساحل الغربي لخليج العقبة
واستهدف المخطط تخصيص أراضي لﻸنشطة السياحية واﻻستصﻼح الزراعي بالساحل الشرقي لخليج السويس
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجي القومي لمصر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052

الساحل الشمالى
الغربى

محور
قناة
السويس

سكان

وسط سيناء

34

8
2.8

منخفض
11.9
القطارة

16
5.6

فرص عمل
مليون

إمتداد شرم
الشيخ وقطاع
لطور/
رأس محمد

سهل
المنيا
الغربى

البحرية

الفرافرة

منطقة
أسيوط /
سوهاج /
الخارجة

مركز
إقتصادى لوجستى
جنوب مصر
المثلث الذهبى

6
2.1

الـــداخلة

الخارجة

3
1.05
منطقة
حﻼيب  /شﻼتين  /رأس
حدربة

7
2.45
بحيرة السد العالى
وجنوب مصر

5
1.75

توشكى وشرق العوينات

1
0.35

النطاق الشرقي لساحل خليج السويس واحد من النطاقات المستهدفة لملىء الفراغ السكاني بشبة جزيرة سيناء
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجي القومي لمصر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052

الزراعــة

الصناعــة

• إعطاء اﻷولوية لمحاول ة تحقي ق
اﻻكتف اء ال ذاتي واﻻس تخدام
اﻷمثل لﻸراضي

• نمو الص ناعة بق درة تنافس ية
عالي ة م ع التركي ز عل ى
الصناعات التصديرية

– تطوير قطاع زراعي منافس
– اﻻستغﻼل اﻷمث ل للم وارد المائي ة
التقليدي ة ف ى استص ﻼح اراض ى
زراعية جديدة
– اﻻعتم اد عل ى تحلي ة مي اه البح ر
والمي اه الماس وس ف ى اض افة
أراضي زراعية جديدة

– تط وير المجمع ات الص ناعية
المتكامل ة ورف ع ج ودة المن تج
المصرى .
– إنتاج س لع تنافس ية عل ى مس توى
العالم

السياحــة

• زيادة عدد السائحين الى  53ملي ون
سائح
– مناطق جديدة للسياحة العالمية بالساحل
الش مالى والبح ر اﻻحم ر م ع ربطه ا
بالسياحة الثقافية بالوادى
– تنمية قدرات العاملين بالمجال السياحى
– رف ع ج ودة المن تج الس ياحى وتنوع ه
وتنش يط التس ويق لزي ادة متوس ط م دة
إقامة السائح
– تطويرالبني ة التحتي ة خاص ة الم وانى
وشبكة النقل

تستهدف اﻻستراتيجية اقامة التجمعات العمرانية اعتماداً على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة  ،وتظهر مقومات انشاء مدن تعتمد على الزراعة بالساحل الشمالي الشرقي  ،كما
تظهر مقومات اقامة تجمعات تعتمد على السياحة بالساحل الغربي لخليج العقبة ،وتجمعات عمرانية تعتمد على الصناعة بالساحل الشرقي لخليج السويس
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجي القومي لمصر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052

1
3
2

حددت الدراسة ثﻼث مناطق بنطاق سيناء تتطلب تكثيف عمراني وسكاني لدواعي اﻷمن القومي
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجي القومي لمصر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052

مدن بوابات Gate Ways
منافذ برية

إلى الدول اﻷوروبية

مطار دولى
ميناء دولى
ميناء محورى

إلى دول الخليج
وآسيا

محاور إتصال عرضية

رفح
العوجة
طابا

بورسعيد دمياط

العلمين

السلوم

إلى ليبيا ودول
السلوم2ساحل أفريقيا

السويس

محاور إتصال طولية
الغردقة

الجسر المقترح بين مصر والسعودية

سفاجا

إلى دول الخليج
وآسيا

مرسى علم
برنيس

شﻼتين
إلى السودان
ودول أفريقيا

حلفا ارقين

أشكين

إلى السودان ودول أفريقيا
ودول حوض النيل

يربط الطريق الساحلي الدولي التنمية للساحل الشمالي الشرقي بالتنمية بالساحل الشمالي الغربي
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجي القومي لمصر 2052
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر (2030

تستهدف التنمية بالواجهات الساحلية بسيناء تحقيق اهداف أداراه الموارد الطبيعية لدعم التنافسية بشبة جزيرة سيناء
المصدر :

2030
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر (2030

•

•

تتبلور الرؤية اﻻستراتيجية للتنمية العمرانية لمصر في مجموعة من اﻷهداف تتمثل في اقامة تجمعات عمرانية سياحية جديدة على سواحل
سيناء تؤدي الى جذب اﻻستثمارات وزيادة فرص العمل
2030
المصدر :
36

توجهات التنمية للمخططات القومية )مخطط شبكة الطرق القومية(

تمثلت أهم توجهات مخطط شبكة الطرق القومية
لتنمية نطاق ساحل البحر اﻷحمر في:
-

طرق مقترح اقامتها ذات أولوية أولى.
طرق مقترح تطويرها كأولوية أولى .
طرق مقترح تطويرها كأولوية ثانية .

المصدر :مركز تميز لتخطيط النقل – وزارة النقل – .2015

تعمل الخطط المقترح تنفيذها بشبكة الطرق بسيناء على ربط التنمية بين الحدود الساحلية لها ومناطق الوسط المستهدف تنميتها على المستوى القومي
المصدر  :مخطط شبكة الطرق القومية 2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )مخطط شبكة الطرق القومية(

محاور الطرق الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم  233لسنة 2016
صدر القرار الجمهورى رقم  233لسنة
 2016لتنمية اﻻراضى حول محاور الطرق
التى تقرر تخصيصها لصالح وزارة الدفاع
والواقعة بعمق  2كم على جانبيها.
م

بيان الطريق

1

الطريق الدائري اﻹقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة /اﻹسكندرية الصحراوي حتي
تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطريق الواحات ،الفيوم ،الصعيد الغربي ،الصعيد
اﳊر شرق النيل ،العﲔ السخنة ،السويس ،اﻹﲰاعيلية

2

طريق بني سويف /الزعفرانة

3

طريق اﻹﲰاعيلية /العوجة)الطريق اﻷوسط(

4

طريق طابا /رأس النقب

5

طريق رأس النقب /نويبع )وادي وتﲑ(

6

طريق العريش /رفح

7

طريق شرق بورسعيد /الشط /عيون موسي /شرم الشيخ

8

القطاع الشماﱄ من ﳏور  30يونيو )من دائري بورسعيد حتي تقاطع طريق الصاﳊية(

9

ﳏور الضبعة بوصﻼته

رفح

بورسعيد

 6العريش

8

3
رأس النقب

السويس

5
طابا

العريش

4
نويبع

ابوزنيمة

الطور

14
15

2
18

11
10

19

شرم الشيخ

21

1

راس سدر
7

9

12

13
16

17
20
قنا

 10طريق الواحات البحرية /الفرافرة
 11طريق بني مزار /الواحات البحرية )البويطي(
 12طريق أسيوط /الفرافرة
 13طريق عﲔ دالة /سيوه
 14طريق سيوه /جغبوب

 15طريق جنوب الفيوم /وادي الريان /الواحات البحرية
 16طريق الفرافرة /عﲔ دالة
 17طريق أسيوط /سوهاج /البحر اﻷﲪر
 18وصلة طريق الشيخ فضل /طريق رأس غارب
 19وصلة طريق اﳌنيا /رأس غارب
 20طريق قنا /سفاجا

 21طريق مطروح /سيوه

المصدر :المخططات اﻹستراتيجية لتنمية اﻷراضى حول محاور التنمية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2016

تتطابق نطاقات التنمية المقترحة بمحوري رفح  /العريش – بورسعيد  /شرم الشيخ بالمناطق الساحلية المقترح اعداد استراتيجية التنمية لها
المصدر  :مخطط شبكة الطرق القومية 2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )مشروعات الساحل الشمالي الشرقي(

المشـــــــروع

 8مليار جنيه

 200فدان

 100فدان

100فدان

مجمع للصناعات التعدينية بشمال سيناء

 10مليار جنيه

 600فدان

مجمع لصناعة الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

 8مليار جنيه

 200فدان

مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بور سعيد

 20مليار جنيه

 600فدان

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة المحصورة بين العريش  /الشيخ زويد

 20مليار جنيه

بطول واجهة  20كم

مجمع صناعي لبناء واصﻼح السفن لمنطقة الصناعية شرق بورسعيد
المنطقة الصناعية شرق التفريعه

التجارة واللوجستيات

السياحة

الصناعة

اﻻستثمارات

المساحة

فرص العمل

اقامة مارينا اليخوت السياحية مع الخدمات التجارية السياحية ميناء العريش البحرى
منطقة التجارة واللوجستي شرق بورسعيد

 5.مليار جنيه

 5اﻻف فدان

نفق بور سعيد أسف قناة السويس

 6مليار جنيه

بطول  8.كم

تطوير ميناء العريش

زراعة

مشروع استصﻼح  100ألف فدان بالظهير الخلفى لسهل القاع
تنفيذ مشروعات تنمية بحيرة البردويل كمصدر للثروة السمكية عالية الجودة للتصدير
استصﻼح  400الف فدان بشمال سيناء عبر ترعة اﻻسماعيلية
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

 6مليار جنيه

 400ألف فدان
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توجهات التنمية للمخططات القومية )مشروعات الساحل الشرقي لخليج السويس(

السياحة

الصناعة

المشـــــــروع
مجمع صناعى للبتروكيماويات شمال غرب خليج السويس

 22مليار جنيه

 600فدان

مجمع صناعى الميكانيكية والكهربائية غرب خليج السويس

 20مليار جنيه

 600فدان

مجمع للصناعات التعدينية بأبورديس
مركز السياحة العﻼجية بجبل فرعون

 10مليار جنيه

 600فدان

 300مليون جنيه

 300ألف م2

 600فرصة

مركز شمال راس محمد للغوص والسياحة البيئية

 300مليون جنيه

 300ألف م2

 600فرصة

انشاء  3مراكز سياحية بقطاع الطور رأس محمد

 12مليار جنيه

طول واجهه  30كم

المركز السياحى برأس دهيمة

 300مليون جنيه

 300ألف م2

5350فرصة

المركز السياحى شمال مطارمة

 300مليون جنيه

 300ألف م2

20.000فرصة

المركز السياحى جنوب مطارمة

 3778غرفة

7556فرصة

المركز السياحى براس ملعب

 2675غرفة

مشروع استصﻼح  50الف فدان بوديان البروك

مرافق

زراعة

التجارة واللوجستيات

اﻻستثمارات

المساحة

تطوير مطار شرم الشيخ

 750مليون جنية

 50ألف فدان

 3مليار جنيه

 70فدان

فرص العمل

6782فرصة
 450فرصة

محطة ﻹنتاج الرياح

إنشاء مطار راس سدر

 5مليار جنيه

 5اﻻف فدان

المنطقة الحرة جنوب السويس

 5مليار جنيه

 5اﻻف فدان

منطقة التجارة واللوجستيات شمال شرق السويس

المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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توجهات التنمية للمخططات القومية )مشروعات الساحل الغربى لخليج العقبة(

اللوجستيات

السياحة

المشـــــــروع

اﻻستثمارات

المساحة

إقامة قرى ومنتجعات سياحية دهب نويبع

 600مليون جنيه

 60فدان

إقامة قرى ومنتجعات سياحية نويبع  /طابا

 400مليون جنيه

 40فدان

إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق

 600مليون جنيه

 50فدان

منطقة سياحة عالمية ذات طبيعة خاصة

إستثمارات غير محدودة

 140ألف فدان

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

 1.5مليار جنيه

 50فدان

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

فرص العمل
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توجهات التنمية للمخططات القومية )استراتيجيات التنمية السياحية والصناعية للسواحل المصرية(

تعمل اﻹدارة الساحلية للساحل الشمالي على اعداد خطة
متكاملة لتنمية الساحل الشمالي المصري في شكل وحدات وفقا
لخصائصها الطبيعية والمخاطر البيئية وكذلك اﻷنشطة
واﻻستخدامات بها .
استهدف القرار الجمهوري لتحديد أراضي التنمية السياحية استغﻼل ما يقرب من  % 70كمناطق مقترحة ﻹقامة أنشطة ومشروعات سياحية ،
المصدر :أراضي التنمية السياحية في مصر طبقا للقرار الجمهوري رقم  445لسنة . 1992

42

توجهات التنمية للمخططات القومية )وﻻيات اﻻراضي(

تتأثر استراتيجية التنمية العمرانية المقترحة للمناطق الساحلية بالقرارات الجمهورية الصادرة بشأن الواجهات الساحلية بسيناء
المصدر  :مركز استخدامات اراضى الدولة
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات اﻹقليمية
اسﱰاتيجية تنمية ﳏور
إسﱰاتيجية التنمية العمرانية
ﻹقليم قناة السويس
اﳌخطط اﻻسﱰاتيجي لتنمية
سيناء

طابا/العريش
اسﱰاتيجية تنمية ﳏور رفح –
العريش
اسﱰاتيجية تنمية ﳏور

اسﱰاتيجية تنمية ﳏور طابا /
رأس النقب
اسﱰاتيجية تنمية ﳏور نويبع /
رأس النقب

بورسعيد – شرم الشيخ

44

توجهات التنمية للمخططات ا

)استراتيجية إقليم قناة السويس(

حيث تمثل الواجهة الساحلية الشرقية لخليج السويس المطلة على السفن المارة لقناة
السويس التي تساهم في اﻻستثمار القومي بنسبة  %11.3سنة  2010وتساهم
بنسبة  %12في الناتج المحلى

ساهمت الواجهة الساحلية الغربية لخليج العقبة في تنشيط حركة السياحة
العالمية بمصر
ارتفع عدد الليالي السياحية من نحو  96مليون ليلة عام  2009إلى نحو
 111مليون ليلة سياحية عام  ،2010وقد صاحب ذلك استثمارات سياحية
ضخمة بالمناطق الساحلية بسيناء والبحر اﻷحمر والساحل الشمالي .

ترتبط حركة المﻼحة بالممرات المائية الدولية ارتباطا وثي ًقا بحركة التجارة العالمية
وتتأثر بالعوامل المؤثرة فيها كمعدﻻت النمو اﻻقتصادي ،السكاني . ،اﻻجتماعي
،الثقافي والصحي وبمختلف الدول
بحرا وتتوزع هذه النسبة .
• تنقل القناة حوالى  % ٧من تجارة العالم المنقولة ً
• بلﻎ عدد السفن المارة بقناة السويس عام  ٢٠٠٩في كﻼ اﻻتجاهين ١٧٢٢٨
سفينة بمعدل  ٤٧سفينة يوميًا بحمولة صافية للسفن العابرة خﻼل ٢٠٠٩
حوالى  ٧٣٤٬٥مليون طن  ,مما يشكل حجم طلب على خدمات أصﻼح وصيانة
وتموين السفن .
100%

100%

93%

89%

• بلغت نسبة الليالي السياحية المنقضية بإقليم قناة السويس عام 2010
نحو  %33من اجمالي الليالي السياحية المنقضية بمصر .
• من المتوقع وفقا ﻻستراتيجية وزارة السياحة أن تبلﻎ نسبة الليالي
السياحية المنقضية بإقليم قناة السويس عام  2020نحو ) %29
حوالي  72مليون ليلة سياحية( من اجمالي الليالي السياحية المنقضية
بمصر .
• تمثل الليالي السياحية بجنوب سيناء عام  2010نحو  %94من
إجمالي الليالي السياحية المنقضية باﻹقليم  ,تحتل مدينة شرم الشيخ
على نسبة  % 61من ليالي محافظة جنوب سيناء.
100%

22%
23%

23

100%

27%

55%
13%

13

11%

7%
حركة التجارة باقى الممرات
والقنوات
العالمية

قناة
السويس

60%

باقى
اﻻستثمار
القومى اﻻستثمارات

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اﻹحصاء.

قناة
السويس

اﻻستثمارات
القطاعية

زراعة

صناعة السياحة
والخدمات
توفير فرص العمل

زراعة

صناعة السياحة والخدمات

هناك ديناميكية ايجابية من العديد من القطاعات التنموية القادرة على جذب المزيد من اﻻستثمارات بالواجهة الساحلية لشبه جزيرة سيناء
المصدر  :استراتيجية اقليم قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات ا
تم تحديد اثنين من اﻷصول الضخمة لدى مصر

)استراتيجية إقليم قناة السويس(
يمكن اجتذاب أربعة مجاﻻت

المنطق

المجاﻻت ال 20اﻷعلى نمواً على مستوى العالم
عالية النمو ،لمواكبة النمو السكاني

1

رأس مال بشري ضخم
• ~ 84مليون في  ،2010وتنمو بصورة ثابتة بمعدل %2
سنويا ً منهم  19مليون نسمة بإقليم القناة
• ق وى عامل ة ض خمة تبل ﻎ  26ملي ون ف ي  2010وم ن
المقدر أن تنمو بمعدل ~ %4سنويا ً منها  2.2مليون
• ,,,يمك ن اس تخدامها ف ي مج اﻻت مح ددة م ن خ ﻼل ت وفير
التعليم

2

موقع ممتاز
• مناخ جاذب ووفرة اﻷصول الطبيعية والتاريخية
• عل ى الطري ق وس ط ت دفقات التج ارة م ن الش رق للغ رب
والعكس

» تدعم الواجهات الساحلية بشبه جزيرة
سيناء منافسة مصر في قطاع السياحة من
خﻼل الساحل الغربي لخليج العقبة وقطاعي
النقل واللوجستيات من خﻼل الواجهة
الساحلية الشرقية لخليج السويس »

عالية النمو ،باﻻعتماد على وفرة
الموارد
توليد عالي للمخلفات ،لﻼستفادة من
إنتاج الطاقة الحيوية
بالفعل منافس
اعتمادا ً على موقع متميز ،ووفرة
اﻷيدي العاملة
منافسة قوية
اعتمادا ً على موقع متميز

27%
27%
25%
24%
20%
16%
16%
16%
16%
13%
13%
13%
12%
12%
12%
11%
10%
9%
9%
9%
9%
30

20

10

خطوط اﻷنابيب
الهندسة ،البناء
تكرير البترول
التعدين وإنتاج النفط الخام
معدات النفط والغاز
الطاقة
البناء واﻵﻻت الزراعية
المعادن
منتجات اﻷغذية
اﻵﻻت الصناعية
معدات اﻻتصاﻻت
النقل/اللوجستيات
التأمين
الخدمات المالية
الصيدلة
خدمات اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات
المنتجات واﻷجهزة الطبية
اﻷجهزة الكهربائية واﻻلكترونيات
الخدمات الغذائية
سلع غذائية استهﻼكية
السياحة
0

نمو اﻹيرادات )% (09 – 08
قيد التحقيق ومن
الصعب استغﻼلها أكثر من ذلك

منماة بالفعل ومن الصعب
استغﻼلها أكثر من ذلك

يمكن استغﻼلها باﻻعتماد على اﻷصول

يتوافر بالواجهات الساحلية لشبه جزيرة سيناء اﻻمكانيات التي تعمل على اجتذاب ثﻼثة من المجاﻻت لﻸنشطة اﻻكثر نموا في العالم النقل /
اللوجستيات – الطاقة – السياحة
المصدر  :استراتيجية اقليم قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات ا
بالرغم من توافر اﻷصول ،هناك أداء ضعيف من
قبل أعداد السياح الوافدين
مصر في مقابل الدول ال 10اﻷعلى من حيث السياحة
الوافدة في 2009
فرنسا

74
55

الوﻻيات المتحدة

52

اسبانيا

51

الصين
43

ايطاليا
28

المملكة المتحدة

26

تركيا

24

المانيا

24

ماليزيا

22

المكسيك
13

80

60

40

20

مصر
0

)استراتيجية إقليم قناة السويس(

أهداف طموحة لتشجيع السياحة
 الهدف هو زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى
 52مليون سائح في ) 2052سيناريو دفع
وتطوير الخدمات(
 25مليون سائح منها بإقليم قناة السويس

الهدف هو زيادة عدد الليالي السياحية من  96مليون
ليلة سياحية في  2009إلى  140مليون في 2030

متطلبات أساسية

اﻻستقرار السياسي وضمان اﻷمن
هيكلة ادارية واقتصادية للمناطق والمدن السياحية
ذات القدرة التنافسية العالمية
تنمية العروض للسياح
• في المناطق الحالية :رفع الجودة وزيادة العروض
للسياح
• تنمية مناطق جديدة للتنمية السياحية
توسيع البنية التحتية
• خاصة المطار لتجنب اﻻختناق المحتمل
التسويق النشط
• ...من خﻼل الحمﻼت واﻷحداث الدولية
الموقع )مناطق بنظم اقتصادية جديدة(:
• مواقع ساحلية وصحراوية...

مليون سائح

المصدر  :وزارة السياحة

واﻻقتصادية الداعمة لﻼستثمار السياحي بالواجهات الساحلية
فحص القدرة اﻻستيعابية للموارد الطبيعية والتاريخية ودراسة النظم اﻻدارية
المصدر  :وزارة السياحة  ,هيئة التمية السياحية
ضمانا ً لﻼستدامة
المصدر  :استراتيجية اقليم قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات ا

نطاقات التنمية
ZONE A

ZONE B

)استراتيجية إقليم قناة السويس(

مدى تحقيق الركائز
المجمعات الصناعية والزراعية )استغﻼل الموارد
والثورات الطبيعية المتنوعة وفقا ً لضوابط بيئية (
السياحة العالمية )رفع كفاءة السياحة الدينية
والترفيهية والبيئية والعﻼجية (
محور قناة السويس مركز لوجستى عالمى

ZONE C

توفير فرص عمل – تنمية القدرات البشرية

ZONE D

منطقة سياحة عالمية ذات نظام اقتصادي وادارى
ذو طبيعة خاصة
تعظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة
استغﻼل الموارد والثورات الطبيعية المتنوعة وفقا ً
لضوابط بيئية
تعظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة

ZONE E

المجمعات الصناعية والزراعية )استغﻼل الموارد
والثروات الطبيعية المتنوعة وفقا ً لضوابط بيئية (

انعكاس الرؤية على تنمية إقليم قناة السويس
المصدر  :استراتيجية اقليم قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات ا

تطوير طريق القاهرة  /السويس –
اﻻسماعيلية  -بورسعيد الى طرق حره

1

نفق اﻻسماعيلية
المار بمحور السويس

2

نفق جنوب بورسعيد اسفل
قناة السويس

3

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

تطوير مطار شرم الشيخ
مأخذ على ترعة اﻻسماعيلية حتى
موقع محطة تنقية شرق القناة

)استراتيجية إقليم قناة السويس(
اقامة قرى ومنتجعات سياحية 18
بدهب  /نويبع

38 9
14 22

4

5
6

43

7
منطقة سياحية عالمية ذات طبيعة خاصة
منطقة التجارة واللوجستيك
شرق بورسعيد
المنطقة الحرة برفح
منطقة التجارة واللوجستيك
شرق اﻻسماعيلية

40

8

المنطقة الحرة جنوب السويس

29

34

25
11
21

35

20
مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة
الصناعية بالمساعيد

21
مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة
الصناعية شمال غرب خليج السويس

1

32
33 12

مجمع صناعي للصناعات الغذائية
بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد

22

مجمع صناعي لمنتجات اﻻسماك 23
بالمنطقة الصناعية بالسويس

13

23

مجمع صناعي لمنتجات اﻻسماك
بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

1

24

25

مجمع صناعي الميكانيكية والكهربائية
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس

9

28

19

26
مجمع صناعي الميكانيكية والكهربائية
بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

10

4

منطقة التجارة واللوجستيك 11
شمال شرق السويس
منطقة التجارة واللوجستيك
بالعاشر من رمضان

8 24
3
30
39 26
1 20 31
10
2
6
37

41

27

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بنويبع  /طابا

19

مجمع صناعي للصناعات التعدينية 27
ومواد
بمنطقة شمال سيناء

36

18

مجمع صناعي للصناعات التعدينية 28
ومواد
بالمنطقة الصناعية بابورديس

12

13

42

17

14
التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين
العريش  /الشيخ زويد

7

5

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد 29
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس

15

مجمع صناعي لبناء واصﻼح السفن30
المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

16

مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة31
الصناعية شرق بورسعيد

15
التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين
الطور  /راس محمد
اقامة قرى ومنتجعات سياحية 16
بشرم الشيخ

مجمع صناعي للصناعات الغذائية
بوسط سيناء

34

38
استثمار طريق العائلة المقدسة من خﻼل 36اقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة
مشروع قومي متكامل
بين العريش – الشيخ زويد

42
محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية  40مشروع استصﻼح  50الف فدان على
قدرة  2500ميجا وات
مياه السيول ب )وديان البروك ....

اقامة قرى ومنتجعات سياحية 17
جنوب محمية نبق

مجمع صناعي لمنتجات السخانات
الشمسية بوسط سيناء

35

انشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع 39
جامعات دولية بشرق بورسعيد

مشروع استصﻼح 1.659مليون فدان 43
بسهل وادى العريش

اقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادى 37
التكنولوجيا باﻹسماعيلية

استصﻼح  400الف فدان بشمال سيناء41
عبر ترعة السﻼم

32
مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة
الصناعية بالشرقية
مجمع صناعي لصناعات اﻻسمدة 33
بالمناطق
الصناعية بالشرقية

التوطين المبدئي للمشروعات ذات اﻷولوية بإقليم قناة السويس  ...تستأثر محاور التنمية الساحلية المقترحة على ما يقرب من  20مشروع ذو أولوية ضمن
المخطط اﻻستراتيجي ﻹقليم قناة السويس
المصدر  :استراتيجية اقليم قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات ا

• سلة غذاء لﻺقليم
• مصدر للعمالة

• مركز لوجيستى عالمى

• مركز للصناعات التكنولوجية

• مركز للصناعات والتعدين

• مركز صتاعات محلية – سياحة محلية – زراعات
على المستوى القومى

• السياحة العالمية )دينية  -شاطئية(
• البترول والتعدين

)استراتيجية إقليم قناة السويس(

الشرقية
بورسعيد
اﻷسماعيلية

السويس
شمال
سيناء
جنوب
سيناء

اﻻدوار المقترحة لمحافظات اقليم قناة السويس ترسم رؤية التنمية لسواحل سيناء  ...الساحل الشمالي الشرقي ) سياحة محلية وصناعات
محلية ( الساحل الغربي لخليج العقبة ) سياحة عالمية( الساحل الشرقي لخليج السويس ) سياحة محلية – التعدين – الطاقة الجديدة (
المصدر  :استراتيجية اقليم قناة السويس 2013
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توجهات التنمية للمخططات ا

)المخطط اﻻستراتيجي لتنمية سيناء(

3

1
2650
960

1852
615

3500
1225

2

السكان
فرص العمل

باﻻلف نسمة

تتنوع التنمية المقترحة في سيناء على توطين أنشطة سياحية وترفيهية ولوجستية وصناعية بالواجهات الساحلية لشمال سيناء وخليج السويس وخليج العقبة
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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توجهات التنمية للمخططات ا
التجمعات العمرانية

)المخطط اﻻستراتيجي لتنمية سيناء(

إمكانية الوصول

مراكز تنمية فرعية
مدن قائمة
مراكز تنمية سياحية
مراكز تنمية ريفية رئيسية
مراكز تنمية ريفية فرعية
مركز تصنيع زراعى
قرى صيادين
قرى وتجمعات صغيرة

محاور رئيسية

150

محاور فرعية
شبكة السكك الحديدية

54.3

730
264.5

مطارات قائمة
مطارات مقترحة
مهابط

150
السر والقوارير
54.3

موانى

مناطق إستراتيجية

مصنع اسمنت
ق.م

الحزام اﻷمنى
حدود المناطق العسكرية )أ ,ب,ج(

الصناعة
السياحة

سهل الطينة

بئر العبد
90.6
رابعة
 130جنوب
القنطرة شرق
46.4

100
37

مصنع اسمنت ق.م
محاجر

990
المزار
358.6

250

مناطق صناعية

أراضي لﻸنشطة السياحية
محميات طبيعية قائمة
محميات طبيعية تحت الدراسة
مناطق أثار
مقابر أثرية

أ

ب

150

ج

54.3

الزراعة
ترعة السﻼم
مشروع 400الف فدان

السكان

أراضى قابلة لﻺستصﻼح
على مياه اﻷمطار واﻷبار السيول

فرص العمل

باﻻلف نسمة

المخطط اﻻستراتيجي لتنمية شمال سيناء
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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)المخطط اﻻستراتيجي لتنمية سيناء(

52

500

17.3

166.2

250

50

83.1

16.6
50

50
200

16.6

16.6

66.5

250
83.1

300

152

99.7

49.9
السكان
فرص العمل

باﻻلف نسمة

ترتكز التنمية المقترحة في جنوب سيناء على اﻷنشطة السياحية والصناعية بالواجهة الساحلية لخليج السويس واﻷنشطة السياحية
واللوجستية بالواجهة الساحلية لخليج العقبة
المصدر  :استراتيجية تنمية سيناء 2014
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توجهات التنمية للمخططات ا

)استراتيجية تنمية محور طابا/العريش(

استهدف المخطط القومي لمصر  2052توطين  8مليون نسمة بإقليم قناة السويس
في اطار توفير  2.8مليون فرصة عمل ......والنظرة الي تنمية سيناء طبقا لظروفها
الطبيعية وامكانيتها المتاحة حيث تتوفر التنمية في مجموعة من محاور ...
•1

محور شرق بورسعيد  -رفح يمتد بطول  ٢٦٥كم علي ساحل البحر المتوسط ) محور
متعدد اﻻنشطة لوجيستي – تجاري – صيد – سياحة .(...... -

•2

محور خليج العقبة ) شرم الشيخ  -طابا( بطول  ١٨٥كم علي طول ساحل خليج العقبة
) محور تنمية سياحية ( .

•3

محوري اﻻسماعيلية – العوجة والسويس – طابا بطول حوالي  240كم مارا ً بمركزين
رئيسين هما الحسنة ونخل ويمتد حتي حدود مصر الشرقية ) محاور نقل تجارية (.

•4

محور طابا – العريش الحدودي يمتد بطول 210كم يمثل حدود مصر
الشرقية ويصل جنوب سيناء بشمالها ) محور ربط ﻷغراض الحماية ( .

•5

محور شرق قناة السويس من جنوب سهل الطينة حتى عيون موسى بطول  120كم
بمحاذاة قناة السويس شرقا ) محور لوجيستي صناعي تجاري ( .

•6

المحور الجنوبي السويس  -رأس محمد حتى شرم الشيخ بطول  280كم على الجانب
الشرقي لخليج السويس ) محور وسطي ﻷغراض النقل وانشطة الزراعة والري( .

•7

محور نخل – العريش بطول  140كم بوسط سيناء ) محور وسطي ﻷغراض النقل
وانشطة الزراعة .

1

4

3

7

5

3

6

2

يتمثل في محور طابا العريش الربط الرأسي بين الساحل الغربي لخليج العقبة والساحل الشمالي الشرقي لسيناء
المصدر  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016
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توجهات التنمية للمخططات ا
1

)استراتيجية تنمية محور طابا/العريش(

التنمية السياحية واللوجستية وزراعية
مكون عمراني يعتمد على تنمية سياحية شاطئية وعمران خدمي وانشطة
تجارة ولوجستيات معتمدة على الربط المحوري بين محور الشيخ زويد –
طابا ومحور شرق بورسعيد ورفح .

2

انشطة لوجستية منطقة حرة .
أنشطة بحرية وصيد موانئ وخدمات سفن  -تسويق المنتجات البحرية – موانئ
وخدمات سفن البحرية  -صناعة القوارب واليخوت
انشطة سياحية إسكان سياحي وفندقي  -مناطق ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية
استصﻼح زراعي لمنطقة السر والقوارير واﻷراضي القابلة لﻼستصﻼح غرب المحور
واستهداف استصﻼح اراضي قائم علي الوقود الحيوي

مجمعات صناعية تعدينية وزراعية
تنمية ﻷقطاب عمرانية  -ظهير صحراوي زراعي في مساحات محدودة -
مجمعات صناعات زراعية قائمة على الزراعات الحيوية
مجمع صناعات غذائية ووقود حيوي
الصناعات اﻻستخراجية والتعدينية قائمة علي الرمال البيضاء والرمال
السوداء والفحم والحجر الجيري والرخام والتربة الزلطية

تنمية سياحية ولوجستية

4

2

مدينة القسيمة

تنمية مجمعات صناعية وتعدينية

مناطق صناعية واستثمارية تمثل القوام الرئيسي لصناعات مواد البناء لها قدرة
تصديرية لقربها من المنافذ التصديرية ...
صناعة اﻹسمنت واﻷسمدة قائمة علي الجبس والحجر الجيري – صناعات
قائمة علي صناعة اﻻسمنت ) طوب – بﻼط – خرسانات سابقة الصب . (....

3

1

مدينة العريش

قطب تنموي سياحي لوجيستي ممتد مع بؤر تنمية عمرانية منتشرة في النطاق
المحيط

3
4
5

مدينة الكونتﻼ

مدينة طابا

خليج العقبة

منطقة لوجستية لتداول الحاويات  -تجارة الترانزيت .
أنشطة سياحية إسكان سياحي وفندقي  /مناطق ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية ( ...
ميناء بحري وخدمات سفن

5

تنمية سياحية
محور سياحي ممتدة علي طول خليج العقبة
أنشطة سياحية ذات صبغة عالمية تنافسية إسكان سياحي وفندقي  /مناطق ترفيهية /
أنشطة رياضية عالمية ( ...

فرضت استراتيجية التنمية المقترحة لمحور طابا – العريش بؤرتي تنمية بالواجهة الساحلية بشمال سيناء واﻷخرى بالواجهة الساحلية
بخليج العقبة
المصدر  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016
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توجهات التنمية للمخططات ا

)استراتيجية تنمية محور رفح – العريش (

الفاعلية اﻹقتصادية لمحور العريش/
رفح )المحلية واﻹقليمية والقومية(

عناصر الفاعلية
الموارد

المحلية

اﻷقليمية
القومية

النشاط المقترح
التخصص
تجميع اﻷنشطة
التكامل اﻹقليمي
اﻷتصالية
اﻷسواق المستهدفة

المصدر  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016

محور العريش  /رفح
موارد السياحية الشاطئية والرمل والنخيل في شرق العريش )لية الحصين والمصيدة(؛ ومزارات قلعة العريش اﻷثرية
والحرف والمشغوﻻت اليدوية العريشية وسباقات الهجن ومسار العائلة المقدسة الذي يمر بالعريش.
السياحة؛ وأنشطة الصيد؛ والنقل عبر المطار والميناء والخدمات اللوجيستية.
السياحية الترفيهية والبيئية؛ والخدمات اللوجيستية.
إقامة مركز سياحى شرق العريش؛ ومركز خدمات لوجيستيى؛ وجذب القوى العاملة والسكان.
ربط رفح والعريش بالطريق الساحلى الدولى؛ ومصر.
جذب السياحة الدولية عبر مطار وميناء العريش؛ وتيسير الحركة عبر المحور.
السياحة الترفيهية والبيئية لﻸسواق اﻷوروبية وأمريكا والخليج وآسيا.
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توجهات التنمية للمخططات ا

)استراتيجية تنمية محور بورسعيد – شرم الشيخ(

 مح ور تنم وي تك املي م ع التنمي ة بمح ور قن اة الس ويس تعتم د عل ى تنمي ة ﻷقط اب
عمراني ة ب الظهير الص حراوي لمح ور قن اة الس ويس م ع التقاطع ات للمح اور العرض ية
بالقطاع الشمالي من المحور  ،وتنمية ص ناعية قائم ة عل ى الث روات التعديني ة بالقط اع
اﻷوسط  ،وتنمية سياحية شاطئية وعمران خدمي.
 أنشطة سياحية إسكان سياحي وفندقي  -مناطق ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية.
 الصناعات اﻻستخراجية والتعدينية قائمة علي الرمال البيضاء والرمال السوداء والفح م
والحجر الجيري والرخام والتربة الزلطية.

الفاعلية اﻹقتصادية لمحور بورسعيد  /شرم الشيخ )المحلية واﻹقليمية
والقومية(
عناصر الفاعلية

الموارد

موارد وثروات تعدينية جنوب المحور )رمال بيضاء وسوداء وفحم وحجر جيري ورخام وتربة
زلطية(..؛ موارد سياحية شاطئية وطبيعية فريدة )على امتداد المحور فى البحر اﻷحمر وخليج السويس(؛
وشاطئية فى بورسعيد على ساحل البحر المتوسط.
مناطق صناعية واعدة فى شمال وجنوب المحور فى بورسعيد والقنطرة واﻻسماعيلية والسويس؛ وأبو
زنيمة وأبو رديس والطور(؛ وخدمات نقل وتجاري ولوجيستيات عبر المطارات والموانئ )مطار شرم؛
وموانئ :الطور وأبو رديس والسخنة وبورسعيد( وقناة السويس.

النشاط
المقترح

السياحة؛ الصناعات التعدينية والتحويلية؛ الصناعات التجميعية؛ والنقل والخدمات اللوجيستية.

المحلية

اﻷقليمية

محور شرق بورسعيد /الشط /عيون موسي /شرم الشيخ

التخصص

السياحية الترفيهية والبيئية؛ الصناعات التعدينية؛ الصناعات التجميعية؛ والنقل والخدمات اللوجيستية.

تجميع
اﻷنشطة

إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ؛ ومراكز سياحية فى رأس محمد وعيون موسى وشرق
اﻻسماعيلية وبورسعيد.
منطقة للصناعات التعدينية فى أبو زنيمة؛ ومجمع صناعات ميكانيكية فى القنطرة.
منطقة للتجارة والخدمات الوجيستية شمال شرق السويس.

التكامل
اﻹقليمي

تكامل التنمية بمحور قناة السويس والظهير الصحراوي للمحور مع جنوب سيناء.

اﻷتصالية

تصدير المنتجات الصناعية عبر قناة السويس وموانئ المحور للنفاذ لﻸسواق المستهدفة.
التجارة والصناعات التجميعية والخدمات اللوجيستية عبر شمال شرق خليج السويس.
السياحة الدولية عبر مطار شرم؛ والموانئ؛ وقناة السويس؛ وتيسير الحركة عبر المحور.

اﻷسواق
المستهدفة

اﻷسواق اﻷوروبية وأمريكا والخليج وآسيا وإفريقيا.

الدولية

المصدر  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016

التصور التنموي المقترح لجانبي الطريق
اراضي القرار الجمهوري رقم  ٢٣٣لسنة ٢٠١٦
تنمية زراعية
تنمية سياحية
تنمية صناعية
تنمية لوجستية
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توجهات التنمية للمخططات ا

)استراتيجية تنمية محور طابا  /رأس النقب(

 مح ور تنم وي تنافس ي س ياحي ممت دة عل ي
طول خليج العقبة.
 أنش طة س ياحية ذات ص بغة عالمي ة تنافس ية
إس كان س ياحي وفن دقي  /من اطق ترفيهي ة /
أنشطة رياضية عالمية (

التصور التنموي المقترح لجانبي الطريق

الفاعلية اﻹقتصادية لمحور بورسعيد  /شرم الشيخ )المحلية واﻹقليمية
والقومية(

اراضي القرار الجمهوري رقم  ٢٣٣لسنة ٢٠١٦
تنمية زراعية
تنمية سياحية
تنمية صناعية
تنمية لوجستية

النشاط المقترح
التخصص

محور طابا  /رأس النقب
موارد السياحية الشاطئية والطبيعية الفريدة )جزيرة فرعون؛ محمية الفيورد؛ الوادى الملون بمحمية طابا؛ متحف طابا
ومنصة العلم؛ القرية البدوية النموذجية؛ فندق طابا(.
السياحة؛ والخدمات.
السياحية الترفيهية والبيئية؛ وخدمات.

عناصر الفاعلية

تجميع اﻷنشطة

إقامة مجموعة مراكز سياحية فى طابا ورأس النقب والمراخ؛ وجذب القوى العاملة والسكان.

الموارد
المحلية

اﻷقليمية
الدولية

التكامل اﻹقليمي
اﻷتصالية
اﻷسواق المستهدفة

المصدر  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016

ربط منطقة طابا برأس النقب ووسط سيناء لتعزيز التنمية السياحية.
جذب السياحة الدولية عبر مطار رأس طابا؛ وتيسير الحركة عبر المحور.
السياحة الترفيهية والبيئية لﻸسواق اﻷوروبية وأمريكا والخليج وآسيا.
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توجهات التنمية للمخططات ا

)استراتيجية تنمية محور نوبيع  /رأس النقب(

 قطب تنموي سياحي لوجيستي مرتبط بمحور تنموي يربط خليج العقبة بخليج
السويس .
 منطقة لوجستية لتداول الحاويات  -تجارة الترانزيت .
 أنش طة س ياحية إس كان س ياحي وفن دقي  /من اطق ترفيهي ة  /أنش طة رياض ية
عالمية .( ...
 ميناء بحري وخدمات سفن.

الفاعلية اﻹقتصادية لمحور محور نوبيع  /رأس النقب )المحلية واﻹقليمية
والقومية(
عناصر الفاعلية
الموارد
المحلية

اﻷقليمية
الدولية

النشاط المقترح
التخصص
تجميع اﻷنشطة
التكامل اﻹقليمي
اﻷتصالية
اﻷسواق المستهدفة

المصدر  :استراتيجية تنمية المحاور القومية 2016

محور رأس النقب  /نويبع )وادي وتير(
موارد السياحية الشاطئية بنويبع؛ والطبيعية والرياضات الصحراوية والسفارى )نواميس؛ وادى وتير
والوديان المجاورة له؛ الواحات والعيون؛ الصحارى والجبال(؛ قلعة نويبع.
السياحة؛ والنقل والخدمات اللوجيستية.
السياحية الترفيهية والبيئية والرياضات الصحراوية؛ والخدمات اللوجيستية.
إقامة مجموعة مراكز سياحية )مركز نويبع السياحى؛ مركز السياحة الصحراوية؛ مركز السياحة الجبلية(؛
وجذب القوى العاملة والسكان.
ربط خليج العقبة ونويبع بنطاقات التنمية السياحية ووسط سيناء؛ ومصر.
جذب السياحة الدولية عبر ميناء نويبع ومطار طابا؛ وتيسير الحركة عبر المحور.
السياحة الترفيهية والبيئية والصحراوية لﻸسواق اﻷوروبية وأمريكا والخليج وآسيا.
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توجهات التنمية للمخططات ا

)مشروعات الساحل الشمالي الشرقي(

المشـــــــروع

اﻻستثمارات

تنمية المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد

المساحة

فرص العمل

 250فدان

الصناعة

مجمع صناعي لمنتجات اﻻسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد
مجمع صناعي متكامل للصناعات القائمة على الجبس

 235مليون جنيه

 200فدان

مجمع إنتاج اﻷسمنت جنوب العريش

 920مليون جنيه

 600فدان

تنمية المنطقة الصناعية براس سدر
مجمع للصناعات الغذائية بالشيخ زوايد

 900فرصة
 12مليار جنيه

المنطقة الصناعية برفح
السياحة

اقامة  3قرى سياحية )المصيدة  /الخروبة  /الريسة( – شرق العريش

 200فدان
 13كم2

مجمع للصناعات الثقيلة شمال سيناء
مجمع صناعى لمنتجات اﻷسماك شرق بور سعيد

 425فرصة

 8مليار جنيه

 200فدان
 238فدان

) (450غرفة

) (450غرفة

اقامة قاعات دولية للمؤتمرات والمعارض بمدينة العريش لتشجيع سياحة المؤتمرات
اقامة قرى سياحية برفح والشيخ زويد

التعليم

التجارة
واللوجستيات

تنمية المنطقة الحرة بالعريش
المنطقة الحرة برفح
المنطقة الحرفية بالمساعيد
إنشاء مدينة للطب والعلوم بشرق بورسعيد

 50مليون فدان

 15فدان

إقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة بين العريش  /الشيخ زويد

 10مليون جنيه

 20فدان

المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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توجهات التنمية للمخططات ا

)مشروعات الساحل الشرقى لخليج السويس (

المشـــــــروع
مجمع صناعي تعديني قائم على الحجر الجيري

 129مليون جنيه

 500فدان

 450فرصة

مجمع صناعي تعديني ﻹنتاج المنتجات الزجاجية

 884مليون جنيه

 200فدان

1200فرصة

مجمع صناعي لصناعة الرخام والجرانيت

 58مليون جنيه

 50فدان
 50فدان

 1350فرصة

مجمع صناعي تعديني متنوع
الصناعة

اﻻستثمارات

المساحة

فرص العمل

مجمع صناعي متكامل للصناعات القائمة على الجبس

 50مليون جنيه
 235مليون جنيه

 425فرصة

تنمية المنطقة الصناعية براس سدر
 250فدان

المنطقة الصناعية بأبو زنيمه
مجمع للصناعات التعدينية بأبورديس

 10مليار جنيه

المنطقة الصناعية بمدينة الطور
مجمع صناعي لمنتجات اﻷسماك بالسويس

السياحة

مرافق

 200فدان

 450فرصة

 600فدان
 50فدان

 8مليار جنيه

 50فدان

محطة تحلية مياه
مركز عيون موسى السياحي

 300مليون جنيه

 300ألف م2

 600فرصة

مركز وادي الغرندل السياحي

 300مليون جنيه

 300ألف م2

 600فرصة

إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ

650مليون جنيه

 250فدان

مركز جنوب مدينة الطور السياحي

 300مليون جنيه

 300ألف م2

 600فرصة

مركز رأس الكنايس الترفيهي السياحي

 300مليون جنيه

 300ألف م2

 600فرصة

استصﻼح أراضي بالمحاصيل الحقلية و الخضر والفاكهة والنخيل بسهل شرم الشيخ

 129مليون جنيه

 500فدان

 450فرصة

المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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توجهات التنمية للمخططات ا

السياحة

المشـــــــروع

)مشروعات الساحل الغربي لخليج العقبة (

اﻻستثمارات

المساحة

فرص العمل

مركزالمقبﻼ السياحى

 398مليون جنيه

 1992غرفة منفذ

 5976فرصة

مركز المحاشي اﻷعلى السياحي

 157مليون جنيه

 785غرفة منفذ

 2355فرصة

مركز الر يفيرا السياحي

 40مليون جنيه

 340غرفة منفذ

 603فرصة

مركز الحميرة السياحى

 45مليون جنيه

 280غرفة منفذ

 687فرصة

مركز المالحة السياحى

 156مليون جنيه

 782غرفة منفذ

 2346غرفة

مركز أم مريخة السياحى

 73مليون جنيه

 366غرفة منفذ

 1098غرفة

مركز حبيق السياحى

 142مليون جنيه

 712غرفة منفذ

 2136غرفة

مركز نبق السياحى

 2.5مليار جنيه

 21817غرفة منفذ

 38451غرفة

مركز المنتزة السياحى

 551مليون جنيه

 2756غرفة منفذ

 8268غرفة

المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات المحلية

المدن المطلة على الساحل الشمالي
الشرقي .
•
•
•
•
•
•

مدينة رفح .
مدينة الشيخ زويد .
مدينة العريش .
مدينة بئر العبد.
مدينة بورسعيد الجديدة.
مدينة بورسعيد.

المدن المطلة على الساحل الشرقي
لخليج السويس.
•
•
•
•

مدينة السويس.
مدينة راس سدر.
مدينة ابوزنيمة.
مدينة طور سيناء.

المدن المطلة على الساحل الغربي
لخليج العقبة.
• مدينة دهب .
• مدينة نويبع .
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة رفح (
رؤية التنمية
“ مدينة رفح هي البوابة الشرقية
وطريق التجارة والمرور بين الشرق
والغرب “
اليات تنفيذ الرؤية

 اﻻستغﻼل اﻷمثل للموقع اﻻستراتيجيلمدينة رفح المصرية .
 استغﻼل إمكانيات المدينة الساحلية . وضع المنطقة على طريق المنافسةالعالمية كمنطقة استثمار اقتصادي
متعدد المجاﻻت .
مشروعات تحقيق الرؤية

 طرح استغﻼل شواطئسياحيا وانشاء ميناء صيد .
 انشاء مناطق ذات طبيعة خاصة) منطقة خدمات دولية  ،منطقة حرة
 ،منطقة سياحية وميناء صيد (.
المدينة

استغﻼل الواجهة الساحلية لمدينة رفح و التي تبلﻎ حوالي  12كم تقريبا ً في أنشطة سياحية وزراعية ولوجستية
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة رفح المصرية
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة الشيخ زويد(
رؤية التنمية
“ مدينة الشيخ زويد هي مدينة متعددة
اﻷنشطة في إطار بيئى “
آليات تنفيذ الرؤية

-

قرب المدينة من الحدود الدولية
ووقوعها على الطريق الدولى .
استغﻼل ساحل البحر بطول  30كم .
توافر مقومات ﻹقامة قطاع السياحة
البيئية الشاطئية .
الموقع المتميز للمدينة كونها
عاصمة ومركز للشيخ زويد .

مشروعات تحقيق الرؤية

 اﻻعتماد على الرمال البيضاء فيالصناعات الزجاجية .

استغﻼل الواجهة الساحلية لمدينة الشيخ زويد و التي بلﻎ طولها حوالي  3كم في توطين انشطة سياحية
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة الشيخ زويد
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة العريش(

آليات تنفيذ الرؤية

رؤية التنمية
“ مدينة العريش
صديقة للبيئة “

-

القرب من الحدود الدولية الشرقية .
وجود ميناء بالمدينة .
القرب من مشروعات شرق التفريعة .
مكانة المدينة كعاصمة محافظة شمال سيناء .
وجود مجموعة من الشواطئ تضم مجموعة من القرى السياحية
الهامة .
قرب المدينة من بحيرة البردويل واستغﻼها في التنمية السمكية.
توافر نواة صناعية كبرى للصناعات الثقيلة )مصانع اﻻسمنت( .

مشروعات تحقيق الرؤية

-

انش اء مش روعات تعتم د عل ى عص ر
وتعبئة الزيتون .
توس يع المين اء الح الي ليص بح مين اء
تجارى كبير .
اﻻعتم اد عل ى الش واطئ ذات النخ ل
الكثيف في السياحة .

استغلت الواجهة الساحلية لمدينة العريش والتي تبلﻎ حوالي  19كم في توطين أنشطة سياحية ولوجستية
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة العريش
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة بئر العبد (

رؤية التنمية
" بئر العبد هى مستقبل اﻻستثمار"
آليات تنفيذ الرؤية

-

اﻻستغﻼل المزايا التنافسية فى مجال الص ناعة )ص ناعة الزج اج –
مصانع الصودا استخراج الرخام – تصنيع المنتجات الزراعية (.
يوجد بالمدينة منطقة صناعية مخططة وبها معظم المرافق .
مساحات كبي رة واقع ه ف ى نط اق ترع ه الس ﻼم يمك ن اس تغﻼلها ف ى
عمليات اﻻستصﻼح الزراعى .
اش تغﻼل الس احل الممت د بط ول المدين ة عل ى البح ر المتوس ط
والمحميات الطبيعية )الزراني ق ( القريب ه م ن المدين ة ف ى التنمي ة
السياحية
اس تغﻼل م رور الطري ق الس احلى ال دولى ف ى مج ال تق ديم الخ دمات
التجارية كمنطقة انتقالية بين العريش والقنطرة .

مشروعات تحقيق الرؤية

-

اقامة منشأت فندقية وقرى سياحية على بحيرة الرواق .
اقامة رياضات مائية على بحيرة الرواق .
مزارع سمكية وانشطة صيد على بحيرة البردويل .
اقامة انشطة تجارية على الطريق الدولى الساحلى .

استغﻼل بحيرة الرواق وبحيرة البردويل والواجهه الساحلية فى توطين أنشطة سياحية وأنشطة صيد سمكيه
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة بئر العبد
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة بور سعيد الجديدة (
رؤية التنمية
"مدينة بورسعيد الجديدة هي الرئة
العمرانية واﻻقتصادية وبوابة انفتاح شمال
سيناء على محور قناة السويس وعلى
مصر المستقبل "
آليات تنفيذ الرؤية

 اﻻستغﻼل اﻷمثل لموقع المدينة . ت أثر التنمي ة ب الموقع المقت رح عل ىالواجه ة الش مالية للجمهوري ة بم ا
يفرض توفير أنشطة ذات ص بغة عالمي ة
تلعب دورا هاما في تنمية المدينة .
 العم ل عل ى تهيئ ة المن اطق الس ياحية أواﻷثرية بالمنطقة .
مشروعات تحقيق الرؤية

-

إنشاء مارينا يخوت دولية .
مجم ع ص ناعات قائم ة عل ى ص يد
اﻷسماك .
مجمع صناعات بناء وإصﻼح السفن .
إقامة فنادق ومنتجعات سياحية .
إنش اء أكب ر المراك ز الفندقي ة اﻹداري ة
للتسوق في الشرق اﻷوسط

استغﻼل الواجهة الساحلية لمدينة بور سعيد الجديدة بطول حوالي  14كم في توطين أنشطة سياحية وأنشطة ترفيهية
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة بورسعيد
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشمالي الشرقي  -مدينة بور سعيد(

رؤية التنمية
“ مدينة بورسعيد قاطرة
التنمية في مصر “

آليات تنفيذ الرؤية
موقع المدينة الفذ على أهم قناة إتصال في العالم .
وجود ميناء عالمية بالمدينة .
توافر كل اﻹمكانيات اﻷساسية الهامة للتنمية بالمدينة .
التنمية اﻷفقية والرأسية للمنشأت السياحية .
-

مشروعات تحقيق الرؤية
إقامة منتجعات سياحية متكاملة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى .
إقامة مارينا لتشجيع سياحة اليخوت العالمية .
إنشاء مجمع ثقافى لتشجيع سياحة المؤتمرات .
تطوير المصايد الطبيعية اوتجديد مراكب الصيد لتنمية الثروة السمكية
-

استغلة الواجهة الساحلية لمدينة بور سعيد والي يبلﻎ طولها حوالي  32كم في توطين أنشطة صناعية وسياحية ومناطق مفتوحة
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة بورسعيد
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الغربي لخليج العقبة  -مدينة دهب(
إعتمد بناء المخطط اﻹستراتيجى لمدينة دهب عل ى اﻻتف اق عل ى الرؤي ة المس تقبلية لتنمي ة
المدينة التى حدد فيها الخطوط اﻻستراتيجية فى اطار مجموع ات مح دده م ن اﻷه داف الت ى
تساهم ف ى اس تغﻼل المقوم ات و المح ددات المكاني ة للمدين ة و ف ى اط ار تحقيقه ا ت م ط رح
اﻷنشطة و المشروعات المحققة لها.
رؤية التنمية
" مدينة السياحة البيئية والرياضية بسيناء "
آليات تنفيذ الرؤية
-

دعم اﻷنشطة السياحية وتوفير عناصر الجذب السياحي .
تطوير اﻷسواق التجارية و استخدامها كمحاور لجذب سياحة التسوق .
التوسع فى إقامة عناصر اﻹقامة السياحية من فنادق وقرى سياحية .
توفير البنية اﻷساسية الﻼزمة لمتطلبات حركة السياحة العالمية .

مشروعات تحقيق الرؤية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعداد اشتراطات عمرانية ترفع من القيمة اﻻقتصادية لﻸرض.
تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية مناطق سكنية للشباب
تحسين شبكة الطرق الرابطة للمدينة المارة بوديان المدينة.
زيادة طاقة المياه للشرب واﻷنشطة عن طريق القطاع ونقل مياه النيل.
عمل محطة معالجة مياه صرف لﻼستفادة من مياهها في الزراعة.
اعادة دراسة خطة النقل ودراسة اسعار وسائل النقل.
إنشاء مجمع خاص للخدمات والمصالح للمواطنين.
انشاء مركز تدريب مهني.
نقل مطار دهب المقترح انشاؤه خارج كردون المدينة لمنطقة الرجيبي.
انشاء مركز صناعات بيئية وحرف يدوية.
انشاء مارينا لليخوت البحرية الدولية بوادي قني

المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة دهب
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الغربي لخليج العقبة  -مدينة نويبع(
رؤية التنمية
“ مدينة نويبع نبع الخير “
آليات تنفيذ الرؤية

-

استغﻼل الشواطئ في إقامة منتزهات عالمية
وتمكين سياحة الغطس .
وجود مراكز للوجستيات والنقل الدولى المتعدد
الوسائط .
وجود مطار دولى وميناء دولى بالمدينة .
وجود ميناء نويبع الذى يربط بين خليج العقبة
وبين دول غرب أسيا وبﻼد الشام .

مشروعات تحقيق الرؤية

-

إنشاء قطب استثمار سياحى من خﻼل إقامة
منتجعات وقرى سياحية .
إنشاء مجمع ورش حرفية صديقة للبيئة .
إنشاء ميناء جاف ومراكز للتصدير .
إنشاء قرية للبضائع ولخدمات الشحن الجمركي .
استغلت الواجهة الساحلية لمدينة نويبع والتي يبلﻎ طولها حوالي 17كم في توطين أنشطة سياحية

المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة نويبع
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشرقي لخليج السويس -مدينة السويس(
رؤية التنمية
“ مدينة السويس مدينة حضرية مخططة
إقتصادية بيئية “
آليات تنفيذ الرؤية

 إس تغﻼل الش واطئ لتنمي ة الس ياحةوالثروة السمكية .
 اس تغﻼل ال دور الع المى للس ويس ف يتنمية القطاعات المختلفة .
 تع دد الم وارد الطبيعي ة للمدين ة ووف رةالخامدات المعدنية بها .
مشروعات تحقيق الرؤية

-

إقامة فنادق وموتيﻼت سياحية .
إقامة منطقة حرفية .
مش روع تط وير منطق ة عي ون موس ى
بحي ث تص بح منتج ع ترفيه ى س ياحى
عﻼجى .
إقامة مشروعات سياحية إستثمارية .
إنشاء مصانع كبرى

تم استغﻼل الواجهة الساحلية لمدينة السويس والي يبلﻎ طولها حوالي  20كم في توطين أنشطة سياحية وصناعية وترفيهية
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة السويس
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشرقي لخليج السويس  -مدينة رأس سدر(
رؤية التنمية
“ مدينة رأس سدر هي العاصمة السياحية
للساحل الشرقى لخليج السويس “
آليات تنفيذ الرؤية

 وجود أرض مخصصة ﻹقامة مطار . قرب المدينة من القاهرة يجعلها مقصد سياحى.
 توافر الثروات المعدنية مما يسهل إقامة قط اعصناعى .
مشروعات تحقيق الرؤية

-

إنشاء مركز سياحي عﻼجي عالمي متكامل .

-

إنش اء مرك ز لس ياحة الش راع والطي ران
بالمظﻼت والنشاطات البحرية اﻷخرى .

-

انشاء ع دد م ن مراك ز التص وير تح ت الم اء
وتطوير مراكز الغطس .

-

رب ط مس ارات الس فاري ب راس س در
بمسارات السفاري الى كافة أنحاء سيناء .

تم اسغﻼل الواجهة الساحلة لمدينة رأس سدر و الي يبلﻎ طولها حوالي  5كم في توطين أنشطة سياحية
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة راس سدر

73

توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشرقي لخليج السويس  -مدينة ابوزنيمة(
رؤية التنمية
“ مدين ة أب و زنيم ة ه ي المدين ة
الصناعية اﻷولى في سيناء “
آليات تنفيذ الرؤية

-

ت وافر ن واة ص ناعية يمك ن تنميته ا
وإستغﻼلها .
اﻻس تفادة م ن الش واطئ بإقام ة
مشروعات سمكية .
تعظيم اﻻستفادة من الثروات المعدنية
والمقوم ات المكاني ة والطبيعي ة
للمدينة .
قرب المدينة من الطرق اﻹقليمية .

مشروعات تحقيق الرؤية

-

-

إنشاء مركز للتخييم وتس لق الجب ال
على الطراز البدوى .
مش روع تنقي ة وتص نيف رم ال
الزجاج وتنقية الكاولين والفلسبار.
اﻻس تفادة م ن خ ام المنجني ز
ومشروع انشاء السيلكو منجنيز .
إنشاء قلب تجارى ترفيهى لخدم ة
المدينة .
إنشاء قري ة س ياحية لﻺقام ة عل ى
نظام . Ecolodge

تم استغﻼل الواجهة الساحلية لمدينة أبو زنيمة و التي يبلﻎ طولها حوالي 8كم في توطين أنشطة سياحية وترفيهية
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة ابو زنيمة
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )الساحل الشرقي لخليج السويس  -طور سيناء (
رؤية التنمية
“ طورسيناء قطب تنموى لجنوب سيناء “
آليات تنفيذ الرؤية

-

تعظيم اﻻستفادة من اﻹمكانيات السياحية في المدينة .
تعظيم اﻻستفادة القصوى من الجوار الجغرافى لمدينة
شرم الشيخ
اﻻعتماد على السياحة كقطاع القائد للتنمية في الطور .
تشجيع اﻹستثمارات السياحية واستقطاب شركات
عالمية لﻼستثمار في المنطقة .
العمل على تنويع المنتج السياحي وتكامله بين المناطق
المختلفة .
وجود شريط ساحلي يمتد حتى رأس محمد ووجود
ميناء للصيد .

مشروعات تحقيق الرؤية

-

ربط مدينة الطور بسانت كاترين .
جعل امتدادات مدينة الطور باتجاه مدينة شرم الشيخ .
تطوير ميناء الطور وتدعيم كفاءة أسطول الصيد .

تم استغﻼل الواجهة الساحلية لمدينة طور سيناء والي يبلﻎ طولها حوالي 23كم في توطين أنشطة سياحية
المصدر  :المخطط اﻻستراتيجى العام لمدينة طور سيناء
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نتائج دراسة توجهات التنمية للنطاق الساحلي

76

نتائج دراسة توجهات التنمية للساحل الشمالي الشرقي )نطاقات التنمية والمشروعات المقترحة ذات التأثير(

سياحي وانشطة بحرية وصيد

تنمية لوجيستية

120كم

 45كم

لوجيستي صناعى سياحى

30كم

المشروعات المقترحة )الساحل الشمالى الشرقى(

• مجمع صناعي لبناء واصﻼح السفن بشرق بورسعيد

• التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة المحصورة بين العريش  /الشيخ زويد

• مشروع استصﻼح  100ألف فدان بالظهير الخلفى لسهل القاع

• المنطقة الصناعية شرق التفريعه

• اقامة مارينا اليخوت السياحية مع الخدمات التجارية

• تنفيذ مشروعات تنمية بحيرة البردويل كمصدر للثروة

• مجمع للصناعات التعدينية بشمال سيناء

• السياحية ميناءالعريش البحرى

• مجمع لصناعة الغزل والنسيج بشرق بورسعيد

• منطقة التجارة واللوجستي شرق بورسعيد

• مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بشرق بور سعيد

• تطوير ميناء العريش

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

• السمكية عالية الجودة للتصدير
• استصﻼح  400الف فدان بشمال سيناء عبر ترعة اﻻسماعيلية
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نتائج دراسة توجهات التنمية للساحل الشرقي لخليج السويس )نطاقات التنمية والمشروعات المقترحة ذات التأثير(

 22كم

عيون موسي

تنمية
لوجيستية
صناعية

السويس

المشروعات المقترحة )الساحل الشرقي لخليج السويس(
• مجمع صناعى للبتروكيماويات شمال غرب خليج السويس

101كم

ابو زنيمة

تنمية صناعية زراعية سياحية

راس سدر

• مجمع صناعى الميكانيكية والكهربائية غرب خليج السويس
• مجمع للصناعات التعدينية بأبورديس
• مركز السياحة العﻼجية بجبل فرعون
• مركز شمال راس محمد للغوص والسياحة البيئية
• انشاء  3مراكز سياحية بقطاع الطور رأس محمد
• المركز السياحى برأس دهيمة
• المركز السياحى شمال مطارمة

راس ابو رديس

• المركز السياحى جنوب مطارمة
• المركز السياحى براس ملعب

66كم

تنمية سياحية لوجيستية

الطور

• مشروع استصﻼح  50الف فدان بوديان البروك
• تطوير مطار شرم الشيخ
• محطة ﻹنتاج الرياح
• انشاء مطار راس سدر
• منطقة حرة جنوب السويس

شرم الشيخ

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

• منطقة تجارة ولوجيستيات شمال شرق السويس
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نتائج دراسة توجهات التنمية للساحل الغربي لخليج العقبة )نطاقات التنمية والمشروعات المقترحة ذات التأثير(

المشروعات المقترحة )الساحل الغربى لخليج العقبة(
• إقامة قرى ومنتجعات سياحية دهب نويبع
• إقامة قرى ومنتجعات سياحية نويبع  /طابا
تنمية سياحية
لوجيستى

• منطقة سياحة عالمية ذات طبيعة خاصة

66كم

• إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق

طابا

• تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

تنمية سياحي

107كم

تنمية
سياحي

16كم

نويبع

دهب

نبق
شرم الشيخ

79

4-3

مقومات ومحددات التنمية للنطاقات الساحلية بسيناء

80

العﻼقات المكانية
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

81

النسق العمراني بالساحل الشمالي الشرقي
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

82

التوصيات البيئية
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

83

الفكر النظري ﻷقطاب التنمية بالساحل الشمالي الشرقي
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

84

المؤشرات اﻻستراتيجية التنمية للساحل الشمالي الشرقي بسيناء
85

السويس
عيون موسي

السويس
22 KM

عيون موسي
28 KM

راس سدر

راس سدر
73 KM

ابو زنيمة

ابو زنيمة
20 KM

راس ابو رديس

راس ابو رديس

طريق سانت كاترين  -نويبع

87 KM

الطور

الطور
79 KM

شرم الشيخ

شرم الشيخ

العﻼقات المكانية
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

86

السويس
عيون موسي

راس سدر

مدن قائمة
مناطق تنمية سياحية
مناطق موانئ جوية
مناطق تجمعات عمرانية

ابو زنيمة

مناطق زراعية

راس ابو رديس
طريق سانت كاترين  -نويبع

مناطق محميات طبيعية
مناطق لوجيستية
محاور رئيسية
محاور فرعية

الطور

شرم الشيخ

التوصيات البيئية
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

87

السويس
عيون موسي

قطاع السويس  /عيون موسي
22 KM
قطاع عيون موسى راس سدر
28 KM

راس سدر

مراكز تنمية سياحية
قطاع راس سدر  /ابو زنيمة
73 KM

ابو زنيمة
راس ابو رديس

مدن قائمة

قطاع ابو زنيمة  /ابو رديس
20 KM

مراكز لوجيستية
مناطق اثرية
مناطق صناعية
موانئ
مطارات قائمة

طريق سانت كاترين  -نويبع

قطاع ابو رديس الطور
87 KM

موانئ بحرية
أراضى صالحة لﻼستصﻼح الزراعى
منطقة محميات

الطور
محاور رئيسية

قطاع الطور  /شرم الشيخ
79 KM

محاور فرعية

شرم الشيخ

المؤشرات اﻻستراتيجية لتنمية للساحل الشرقي لخليج السويس
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

88

طابا

طابا
62 KM

نويبع

نويبع

54 KM

دهب

دهب
53 KM

نبق

نبق
16 KM
شرم الشيخ

شرم الشيخ

العﻼقات المكانية
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

89

طابا

نويبع

مدن قائمة
مناطق تنمية سياحية

دهب

طريق سانت كاترين  -نويبع

مناطق تجمعات عمرانية
مناطق محميات طبيعية
مناطق استراتيجية
محاور رئيسية

نبق
شرم الشيخ

محاور فرعية

تحدد المحميات الطبيعة النطاق الساحلى للساحل الغربى لخليج العقبة مما يؤثر على عمق النطاق
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

90

طابا
قطاع طابا  /نويبع
62 KM

نويبع
مدن قائمة
مراكز تنمية سياحية

قطاع نويبع  /دهب
54 KM

موانئ
مطارات قائمة
منطقة محميات

دهب
قطاع دهب  /نبق
53 KM

مناطق أنشطة سياحية
محاور رئيسية
محاور فرعية

قطاع نبق  /شرم الشيخ
16 KM

نبق
شرم الشيخ

مناطق استراتيجية

ينقسم الساحل الغربى لخليج العقبة الى اربعه قطاعات متنوعه الوظائف مابين السياحه واللوجيستيات
المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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التحليل الوصفى للنطاقات الساحلية بسيناء
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SWOT

نقاط القوة
Strengths

نقاط الضعف
Weaknesses

الفرص Opportunities

 ترتفع نسبة الذكور عن اﻹناث وهو ما  ارتفاع نسبة فئة صغار السن ) أقل من 
 15سنة ( لتسجل  %32.5باﻹقليم،
يزيد عن المتوسط القومي )(105
مقابل  %31.7للمستوى القومي) .
ويرتفع ليسجل )  200 ،108ذكر لكل
لتصل إلى  %38.2في محافظة شمال
 100أنثى ( في سيناء .مما يجعلها فى
سيناء( .وهذه الفئة العمرية غير منتجة،
مقدمة المناطق الغنية بثروتها البشرية
الفئة
على
اﻹعالة
عبء
من
يزيد
مما
من الذكور ،وهي الفئة التي يقع على

عاتقها التنمية.
العمرية النشطة ليسجل  ،%61.5مقابل
 %60.7للمستوى القومي تعداد
 ارتفاع نسبة الشباب فى مناطق سيناء

.2006
 ظهرت بوادر إيجابية ﻻنخفاض نسبة
اﻷمية بين السكان ليسجل نحو   %28ارتفاع نسبة اﻷمية بين النساء لتسجل
 %60.5مقابل  %39.5للذكور ،ويدل
مقابل نحو  %30للمستوى القومي.
ذلك على التمييز ضد المرأة.،
 ترتفع نسبة من لم يلتحق بالتعليم من
جملة التسرب لتسجل وهذا مؤشر
إحصائي على جانب كبير من اﻷهمية،
ﻷن هناك عﻼقة ارتباط طردية بين
التسرب من التعليم وارتفاع نسبة
اﻷمية .كما يعد مؤشر هام لقياس مدى
نجاح السياسة التعليمية.



استغﻼل مبادرة تعليم الفتيات ،واتاحة  عامل القرب المكاني وسهولة اﻻتصال
بين شبة جزيرة سيناء  ،وإقليمي
فرصة التعليم للجميع ) وهو حق كفله
القاهرة والدلتا ،يضع سيناء فى المكان
الدستور للجنسين ( ،مع إعطاء تعليم
اﻷمثل لتدفق المهاجرين من هذين
اﻹناث اﻷولوية العليا في اﻷجندة المحلية
بقطاع التعليم .
اﻹقليمين حيث يساهمان معا ،بما يعادل
 %75.4من جملة المهاجرين إلى إقليم
التوسع في فصول رياض اﻷطفال ،للحد
قناة السويس ،مما يؤدي إلى مزاحمة
من التسرب من التعليم .
الوافدين الجدد لسكان اﻹقليم ) خاصة
اﻹسراع في توفير فرص عمل جديدة،
محافظات القناة الثﻼث ( من حيث السكن
لى
في مختلف مجاﻻت التنمية ،سيؤدي إ
وفرص العمل والضغط على الخدمات،
خفض معدل البطالة على مستوى اﻻقليم
وما ترتب على ذلك من تدهور البيئة
والبالﻎ  ) %10.6الجمهورية (%9.7
الطبيعية ،وتفاقم معدﻻت البطالة ومشكلة
إلى أقل من  %5كما هو موجود حاليا
العشوائيات.
بمحافظة جنوب سيناء.
 الخصائص الديموجرافية للمهاجرين،
تفعيل دور المرأة بجميع محافظات
الى سيناء ،خاصة ما يتصل بالحالة
ي
أساس
ومراكز اﻹقليم ،بإعتبارها شريك
التعليمية يعد من أهم مكامن الخطر
في المجتمع،
لنوعية المهاجرين .

 إمكانية تحقيق الربط بين شبه جزيرة
سيناء ،والمحافظات اﻷخرى من خﻼل
شبكات النقل والكهرباء واﻹتصاﻻت،
 ارتفاع معدل البطالة
وكذلك مشروعات الكباري واﻷنفاق،
على أن يواكب ذلك اﻹختيار الدقيق
 ارتفاع معدل البطالة بالنسبة لﻺناث
والمدروس لمواقع التجمعات العمرانية
ليسجل  ،%20.4مقابل  %8.4للذكور،
الجديدة ،والمناطق الصناعية ،والمراكز
وهو ما يدل على التمييز ضد المرأة
الخدمية المستهدفة
الشريك اﻷساسي في المجتمع.
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

المخاطر
Threats

 الفجوة القائمة في اتجاهات تيارات
الهجرة بين الحضر والريف ،فهناك
اختﻼل واضح بين توافد المهاجرين
والمساحات اﻷرضية المأهولة بالسكان،
مما أدى إلى تفاقم مشكلة العشوائيات
حول المدن الرئيسية

93

SWOT

نقاط الضعف
Weaknesses

نقاط القوة
Strengths

 توافر التربة الصالحة للزراعة وخاصة 
بمحافظة الشرقية بغرب اﻹقليم.
 وجود المحميات الطبيعية باﻹقليم وأيضا ً
المحميات القائمة التراث الطبيعي
العالمي والتى تعمل على زيادة قدرات 
الجذب السياحى باﻹقليم.
 توافر وتنوع الموارد الطبيعية باﻹقليم
بما يسمح بقيام اﻻنشطة الزراعية
والصناعية المختلفة.



 توافر مصادر الطاقة المتجددة باﻹقليم
وخاصة الطاقة الشمسية والرياح.
 التنوع الكبير فى البيئة النباتية
والحيوانية باﻹقليم



الفرص Opportunities

 إمكانية اﻻستغﻼل اﻷمثل للمحميات
زحف الكثبان الرملية وخاصة على
الطبيعية الموجودة باﻹقليم لتنشيط
السواحل الشمالية ومنطقة وسط سيناء
ً
ً
السياحة البيئية خارجيا وداخليا ،
باﻹقليم مما يؤثر على المحميات
الطبيعية الشمالية واﻷراضي الزراعية.
 إمكانية تنمية المناطق حول بحيرة
البردويل واﻹستفادة من الثروة السمكية
تعرض العديد من المناطق بسيناء
بها.
لمخاطر السيول وخاصة فى شمال
اشكال
وجنوب سيناء مما يؤثر على
 إستغﻼل مصادر الطاقة المتجددة باﻹقليم
التنمية بها.
فى أشكال التنمية المختلفة والمقترحة
باﻹقليم.
ظهور مشكلة نحر و تآكل الشاطئ
وإنجراف التربة وتدمير أشجار النخيل
 إمكانية قيام العديد من الصناعات على
فى الشواطئ الشمالية باﻹقليم.
الموارد التعدينية المتوافرة باﻹقليم
كصناعات ) الطوب – الزجاج –
وجود مساحات كبيرة من رواسب
اﻷسمنت – السيراميك – الرخام(...
السبخات التى تتكون من طين وطمى
وأمﻼح التى تغطى السهول الشمالية
 إمكانية اﻻستفادة من المخلفات الزراعية
يعوق
وخاصة بمحافظة بورسعيد ،بما
والصناعية وتعزيز عمليات تدوير
ويزيد من صعوبة تنمية تلك المناطق.
المخلفات باﻹقليم.

 وجود العديد من الموارد اﻷرضية
والتعدينية والتى تعتبر أساسا ً للعديد من
الصناعات ) الطوب – الزجاج –
اﻷسمنت – السيراميك – الرخام –
 تدهور نظم الشعاب المرجانية والحياة  تنمية الصناعات البترولية باﻹقليم من
البحرية فى المحافظات المطله على
أحجار الزينة(...
خﻼل الموارد الغنية من البترول والغاز
ية
الكاف
الرقابة
عدم
نتيجة
اﻻحمر
البحر
الطبيعى.
 غنى اﻹقليم بالموارد البترولية ) البترول
على اﻷنشطة السياحية .
 الغاز الطبيعى ( . إمكانية اﻻستفادة من الموارد المائية
 تدهور الثروة السمكية ببحيرة البردويل
السطحية والجوفية بسيناء فى التنمية
 توافر وتنوع الموارد المائية باﻹقليم ما
نتيجة العديد من المشاكل البيئية
الزراعية.
بين المياه السطحية والمياه الجوفية.
والمخالفات التى يرتكبها الصيادين والتى
تؤثر على الثروة السمكية بها.
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

المخاطر
Threats

 مخاطر السيـول )بشمال وجنوب سيناء(
والتى تعوق التنمية وتحد من إنتشارها.
 تعـرض قطاعات السواحل الشمالية
باﻹقليم لتآكل شواطئها بما يؤثر سلبا ً
التنمية السياحية الشاطئية.
 التخلص من مياه الصرف الصناعي
والمخلفات الصلبة بطريقة غير آمنة مما
يؤثر سلبا ً على البيئة.
 ضعف النشاط السياحى نتيجة التدهور
فى الشعاب المرجانية والبيئة البحرية
للبحر اﻷحمر بسبب.
 إحتمال حدوث تسرب إشعاعى من
مفاعل ديمونة المجاور للحدود
المصرية فى سيناء مما يشكل خطراً
كبيراً على أنشطة التنمية
بالمحافظة.
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نقاط القوة
Strengths

 وجود ما يقرب من  %50مورد أرض
خالي للتعمير والتنمية
 وجود موارد طبيعية /خامات طبيعية
هامه
 مورد بشرى كبير يمثل سوق استهﻼك
كبير
 إقتصاد متنوع متحول نحو الصناعه
والديناميكية
 درجة من التخصص النسبى
 درجة جيدة من إﻹرتباط بإﻻسواق
الدولية
 درجة من التكيف مع اﻹقتصاد العالمى
 فرص استثمارية قوية اراضى زراعية
وصناعات وسياحه قوية

نقاط الضعف
Weaknesses

 طول الحدود البحرية.
 ارتفاع معدﻻت إﻻمية والبطالة.
 التخلف النسبي والفقر وخاصه فى
المجتمعات الريفية
 التهديدات اﻷمنية نظرا لطول الحدود
البرية مع إسرائيل وفلسطين.

المخاطر
Threats

الفرص Opportunities

 زيادة حركة التجارة العالمية  ،وإيرادات  مخاطر السيـول )بشمال وجنوب سيناء(
والتى تعوق التنمية وتحد من إنتشارها.
القناه
 المزايا التنافسية لموانئ الموجودة

 مخاطر حوادث الطرق

 منافذ قويه للصادرات المصرية

 مخاطر التهريب/إﻻفراد والبضائع
وإﻻسلحه

 نمو السياحة في ظل اﻻمن المتوقع
 ظهور اكتشافات بترولية وغاز طبيعي

 تلوث البيئة فى كثير من المواقع وخاصة  استغﻼل مورد الفحم بمنجم المغارة
البحيرات

 مخاطر اﻹرهاب
 اﻷمن العسكري
 مخاطر السيول
 مخاطر استنزاف الموارد/المباه من
جانب إسرائيل
 محاوﻻت حفر قناه بين البحر الميت
والبحر المتوسط

 طبيعة متنوعة زراعية صحراوية – بيئه
مازالت بكر
 سواحل بحرية بطول  3000كم
لﻼستغﻼل السياحي والصيد

المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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نقاط القوة Strengths

 أتساع الرقعة المكانية .
 تنوع الوحدات العمرانية البدوية
والريفية والحضرية

نقاط الضعف
Weaknesses

 عدم تناسب التوزيع العمرانى مع
اتساع المكان.

 استمرار الثقافة البدوية في قطاع
واسع من اﻷرض.
 تنوع اﻷنشطة اﻻقتصادية والمهنية
 عدم التناسق الريفى الحضرى .
للسكان .
 الموقع اﻻستراتيجي المتميز .
 تنوع وتفرد اﻹمكانيات والموارد
الطبيعية وبخاصة السياحية
والتعدينية.
 وجود العديد من المقومات
اﻻقتصادية التي يمكن أن تقوم
عليها العديد من الصناعات و
المشاريع الكبيرة والصغيرة.
 انخفاض كثافة الفصول الدراسية
بالمدارس.
 سهول اﻻنتقال داخل اﻹقليم
وخارجه.

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

 يشوب أجزاء كبيرة النعرات العائلية
والقبلية.
 وجود نمط للتحضر العشوائى.
 عدم قدرة السياسات اﻹجتماعية على
دمج الجماعات البدوية في التركيب
السكانى لﻺقليم.
 يسكن اﻹقليم نوعان من أنماط السكان
احدهما مقيم  ،و اﻷخر وافد.
 النقص الشديد في أعداد اﻷطباء و
الممرضين.
 نقص أعداد قصور الثقافة .

الفرص Opportunities

 وجود شواطئ طويلة تصلح لخلق فرص
استثمارية

المخاطر
Threats

 النمو العشوائى للعمران.

 إمكانية نمو تجمعات عمرانية غير
مخططة.
 إمكانية إحداث توازن ديموجرافى بسبب متاخمة
سيناء ﻹقليم الدلتا المكتظ بالسكان.
 اﻻستقطاب الشديد بين الثقافة المنفتحة
 إمكانية توفر الكثير من فرص العمل للشباب و
اﻷسر الناشئة.
 وجود مراكز حضرية شاطئية قابلة للنمو
واﻻستيعاب اﻻقتصادى والسكانى .


على العالم والثقافة التقليدية المنغلقة.
 متاخمة سيناء ﻹسرائيل جعلتها عرضه
ﻷى تقلبات سياسية وأمنية كما إنه
عرضه ﻷى تداعيات حدودية.
 الطبيعة الصحراوية وبطء عجلة التنمية
تزيد من صعوبة اختيار إستراتيجيات
التنمية اﻹقليمية المناسبة والتي تحقق
اﻷهداف السياسية والتنموية
 إمكانية تعرض اﻹقليم للنزاعات
السياسية والحربية .
 عدم التجانس بين السكان المقيمين
والوافدين.
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نقاط القوة Strengths

نقاط الضعف
Weaknesses

 فقدان التوازن بين المعمور والﻼمعمور
باﻹقليم.

 تمتع سواحل سيناء بموقع
إستراتيجى إقليميا ً ودوليا ً هام
شمال شرق القارة اﻹفريقية
 ضعف اﻻتصال بين ) الشرق – الغرب (،
وإطﻼلها على البحر اﻷبيض
وبعض مناطق الجنوب ﻻعتماده بشكل
واﻷحمر واحتواءها للمفصل بين
كبير على المعديات ،وضعف ارتباط
قارتى أفريقيا وآسيا من الناحية
مناطق التنمية الجديدة بالمناطق القائمة
الشرقية وتتميز بموقع جغرافى
فريد في ملتقي القارات الثﻼث عند  اﻻنعزالية فى الموقع لشبه جزيرة
سيناء كأحد سمات المحافظات الحدودية.
المدخل الشمالي لقناة السويس،
مما يعظم الدور المعبرى لمصر
 سيطرة طابع اﻻراضى الصحراوية على
أرضيا وبحريا وجويا.
هيكل استعماﻻت اﻻراضى مما يقلل
ويبطء من معدﻻت التنمية العمرانية...
 منطقة قناة السويس ذات اﻷهمية
الدولية فى ربط الشمال بالجنوب  تداخل اﻻستعماﻻت العمرانية المختلفة
)البحر المتوسط بالبحر اﻷحمر( ،
والمناطق العسكرية ،وتقييد اﻻرتفاعات
ومنطقـة شبه جزيرة سيناء ذات
واﻻمتدادات الرأسية للمباني مما يسمح
اﻷهمية اﻻستراتيجية والتاريخية.
بالزحف على اﻷراضي الزراعية
باﻻمتداد اﻷفقى.
 واجهة بحرية كبيرة ،تتمثل فى
سواحل على البحر المتوسط
والبحر اﻷحمر وقناة السويس
والبحيرات
 تتمتع سيناء بإمكانات تنموية
كبيرة تؤ ّهلها لتحقيق طفرة
إقتصادية وإجتماعية
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الفرص Opportunities

 امكانية تعزيز التكامل اﻻقتصادى مع
المملكة العربية السعودية واﻷردن واليمن.
 اﻻستفادة من النمو اﻻقتصادى السريع لدول
جنوب وجنوب شرق آسيا.
 إقامة العديد من المشروعات الصناعية
المشتركة مما يوفر الفرص ﻹنشاء مناطق
صناعية حرة وكذلك إنشاء مناطق خدمات
إقليمية للسفن.

المخاطر
Threats

 زيادة الفاقد القومي من اﻻستثمارات
المتوقفة للمشروعات القومية بسيناء
بل وتعرضها لمزيد من اﻹهﻼك والتهالك
مما يؤثر سلبا على كفاءة إدارة التنمية
وعوائدها المتوقعة.
 زيادة الفجوات التنموية بين المناطق
الريفية البدوية والمناطق الحضرية وما
يترتب عليها من انخفاض فى معدﻻت
التنمية اﻹقتصادية واﻻجتماعية .

 استيعاب متطلبات الكتل اﻹقتصادية اﻷسيوية
 تداعيات القصور النسبى لعدد سكان
البعيدة كالصين واﻷسيان والهند داخل
شبه جزيرة سيناء مقارنةَ باقليمها
المناطق اﻻقتصاية والمناطق التجارية الحرة
وبالجمهورية من زيادة اﻻنعزالية ،
لتكون محطات أمامية لخدمة السوق اﻷفريقى
وعدم القدرة على خلق خطوط دفاعية
والشرق أوسطى واﻷوروبى.
وأمنية للدولة قوامها المورد البشرى .
 التوجهات المستقبلية للتنمية العمرانية فى
 تلوث المناطق المتاخمة للمناطق
مصر والرغبة فى الخروج من الوادى القديم
الصناعية والمسطحات المائية الرئيسية
إلى سيناء  ،لتسهم فى حركة استيطان
باﻹقليم ،والمخاطر الناتجة عن تلوث
السكان ونشأة تجمعات عمرانية جديدة.
مناطق المﻼحات والبحيرات باﻹقليم.
 تنمية مورد اﻻرض الحيز غير المأهول
)المساحة غير المستغلة( فى سيناء فى إطار  محدودية الربط بين أجزاء الجهة
الشرقية لقناة السويس والجهة الغربية،
يعمل على استحداث مشروعات ذات ثقل
واﻹتصال الرأسى لمحافظتى سيناء.
تنموى قادرة على إجتذاب واستيطان السكان.
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نقاط الضعف
Weakness

نقاط القوة
Strengths

الفرص
Opportunities

المخاطر
Threats

شبكة الطرق والنقل

 الموقع المتميز لسيناء علي حدود مصر.

 ضعف الربط بين الشرق والغرب.

 التنوع في وسائل النقل المتاحة .

 قناة السويس تعمل كعائق للربط

 منارة السويس يعمل علي تعظيم دور النقل
البحري.

 ضعف درجات اﻷمان وخصوصا ً في شبة
جزيرة سيناء

 اﻻعمال الصناعية لﻸنفاق لتدعيم اتصالية
شبة جزيرة سيناء بباقي الجمهورية

 تدهور الحالة اﻹنشائية لبعض الطرق.

 اهتمام الحكومة المركزية بدعم مشاريع
البنية اﻷساسية وخاصة فى محافظات
الصعيد.

 تدهور حالة شبكات الطرق.

 مشروع تطوير مزلقانات ومحطات السكك
الحديدية الجاري تنفيذه.
 استفادة الساحل الشرقي لخليج السويس
من إمكانية تعظيم دور قناة السويس.

شبكات التغذية بالمياه والطاقة

 توافر معدﻻت عالية من سطوع الشمس كما 
تتوافر معدﻻت عالية من سرعات الرياح.
 توافر الكثير من مصادر الطاقة التقليدية من
غاز وبترول وفحم وطفلة بترولية والطاقة
الجيوحرارية وطاقة المد والجزر.

 توافر ظهير صحراوي ومواقع متسعة
تشجع على إقامة مشروعات الطاقة
المتجددة وربطها بالشبكة الكهربائية



 توافر البنية اﻷساسية وشبكات الكهرباء ما
يشجع على تمن طرق ومواني وطين
تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة

 توافر الخبراء والفنيين في مجاﻻت تركيب
وتشغيل وصيانة معدات الطاقة الجديدة
والمتجددة
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سياسة دعم الطاقة المفرط والتسعير المطبق  تشجيع القطاع الخاص في اﻻستثمار لتنفيذ  عدم توافر اﻻستثمارات المرتفعة التي تعوق
اﻻستخدام الموسع
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
لها حاليًا بمصر يحد من منافسة أنماط
ﻻستخدامها محليًا أو للتصدير للخارج مما
الطاقة المتجددة ويجب إعطائها وعما
 ضعف القدرات المالية واﻻستثمارية
يعمل على توفير فرص العمل.
مماثﻼً.
 استمرار سياسة دعم الطاقة المفرط وعدم
 إقامة مناطق سياحية تستمد طاقتها من
ارتفاع التكلفة الرأسمالية لمعظم معدات
إعطاء دعم مماثل للطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة المتجددة والتي قد تعوق انتشارها
المصادر المتجددة غير الملوثة للبيئة
مما قد يعوق التوسع في اﻻستخدام
)الطاقة الخضراء  (Zero Corbonكما
ضعف برامج التوعية واﻹعﻼم واﻹعﻼن
تعمل على التخلص اﻵمن من المخلفات مع  قد ﻻ يتزامن إقامة مشروعات الطاقة
عن فوائد التكنولوجيات الجديدة واقتصاداتها
المتجددة لتوليد الكهرباء مع الطلب عليها
استخدام تكنولوجيات البيوماس في ذلك.
وكذلك إبراز اﻵثار اﻹيجابية على نظافة
اﻷمر الذي قد يعتبر معوق
البيئة وسﻼمتها.
 إقامة مشروعات التوليد المشترك للكهرباء
وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيات الطاقة
عدم توافر التشريعات والقوانين التي تخل
الجديدة والمتجددة مع فتح مراكز تدريبية
المشاكل التي تعترض المستخدمين.
متطورة للعماله البشرية

98

5-3

رؤية التنمية المقترحة للنطاقات الساحلية بسيناء

99


رفح

 1رؤية الساحل الشمالي الشرقي
“محور تنموي تنافسي يعتمد على تنمية سياحية
شاطئية وعمران خدمي وأنشطة تجارة ولوجستيات
معتمدة على الربط الدولة كأحد البوابات الشرقية لمصر “

بورسعيد

1

الشيخ زويد
العريش

بئر العبد

أنشطة لوجستية منطقة حرة .
أنشطة بحرية وصيد موانئ وخدمات سفن  -تسويق المنتجات البحرية – موانئ
وخدمات سفن البحرية  -صناعة القوارب واليخوت
أنشطة سياحية إسكان سياحي وفندقي  -مناطق ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية.

 2رؤية الساحل الشرقي لخليج السويس
“ محور تنموي تكاملي مع التنمية بمحور قناة السويس
تعتمد على تنمية ﻷقطاب عمرانية بالظهير الصحراوي
لمحور قناة السويس مع التقاطعات للمحاور العرضية
بالقطاع الشمالي من المحور  ،وتنمية صناعية قائمة على
الثروات التعدينية بالقطاع اﻷوسط  ،وتنمية سياحية
شاطئية وعمران خدمي“
أنشطة سياحية إسكان سياحي وفندقي  -مناطق ترفيهية  /أنشطة رياضية محلية
وعالمية
الصناعات اﻻستخراجية والتعدينية قائمة علي الرمال البيضاء والرمال السوداء والفحم
والحجر الجيري والرخام والتربة الزلطية

 3رؤية الساحل الغربي خليج العقبة
“محور تنموي تنافسي سياحي لوجيستي ممتدة علي
طول الواجهة الغربية خليج العقبة “
أنشطة سياحية ذات صبغة عالمية تنافسية إسكان سياحي وفندقي  /مناطق ترفيهية /
أنشطة رياضية عالمية ( ...
منطقة لوجستية لتداول الحاويات  -تجارة الترانزيت .
أنشطة سياحية إسكان سياحي وفندقي  /مناطق ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية ( ...
ميناء بحري وخدمات سفن

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

السويس
عيون موسى
راس سدر

طابا

2
ابوزنيمة

نويبع

3

ابورديس

دهب
الطور
نبق
شرم الشيخ
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اﻷسس المتبعة لتحديد القطاعات التنموية للنطاقات الساحلية بسيناء
 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 ﳌراكز البحر اﻷﲪر.
 مراعاة وجود اﶈميات الطبيعية أو اﳌقﱰحة وعدم تقسيمها على عدة قطاعات.
 اﻹستعانة بالنطاقات الساحلية اﶈددة من قبل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

 لتحديد القطاعات التنموية اﳌختلفة من حيﺚ العمق ﰎ اﻷخﺬ باﳌعايﲑ واﻹعتبارات التالية:
 صﻼحيات اﻷراضي للتنمية )اﳌنظور البيئي للجمهورية اﳌعد من قبل هيئة التخطيط العمراني(.
 وﻻيات اﻷراضي اﳊالية.
 ﰎ مراعاة قانون البيئة رقم  4لسنة  1994واﳌعدل برقم  9لسنة  2009بشﺄن اﳊدود الساحلية بعمق
ﻻيزيد عن  30كم ﰲ الظهﲑ الصحراوي .بينما ﱂ يتم اﻹلتزام بﺄقل عمق ) 10كم مـن خـط السـاحل(
حيﺚ ﰎ اﻷخﺬ ﰲ اﻹعتبار حدود سﻼسل اﳉبال واﳍضاب بسيناء والتي قلـﺖ ﰲ بعـﺾ اﳌنـاطق عـن
10كم.
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القطاعات التنموية المقترحة للناطق الساحلي الشمالي الشرقي
مناطق تنمية صناعية
مناطق لوجيستسة
مناطق تنمية سياحية
17KM

رفح الشيخ
زويد

28 KM

47 KM

العريش

33 KM

المزار

28 KM

بئر العبد

42 KM

رمانة

مناطق تنمية زراعية
بورسعيد

الطريق الساحلي الدولي
اﻻسماعيلية

العوجة

مشاريع تنمية سياحية
مشاريع تنمية زراعية
مشاريع لوجيستسة
مشاريع تنمية صناعية

محور تنموي تنافسي يعتمد على تنمية سياحية شاطئية وعمران خدمي وأنشطة تجارة ولوجستيات معتمدة على الربط الدولة كأحد البوابات الشرقية لمصر .
المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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القطاعات التنموية المقترحة للناطق الساحلي الشرقي لخليج السويس

مناطق تنمية صناعية
مناطق لوجيستسة
مناطق تنمية سياحية
مناطق تنمية زراعية

السويس
22 KM
عيون موسى
28 KM
راس سدر

73 KM
ابو زنيمة
20 KM
راس ابو رديس

87 KM

مشاريع تنمية سياحية

الطور

مشاريع تنمية زراعية
مشاريع لوجيستسة
مشاريع تنمية صناعية

محور تنموي تكاملي مع التنمية بمحور قناة السويس تعتمد على تنمية ﻷقطاب عمرانية بالظهير الصحراوي لمحور قناة السويس مع التقاطعات للمحاور
العرضية بالقطاع الشمالي من المحور  ،وتنمية صناعية قائمة على الثروات التعدينية بالقطاع اﻷوسط  ،وتنمية سياحية شاطئية وعمران خدمي
المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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القطاعات التنموية المقترحة للناطق الساحلي الغربي لخليج العقبة
مناطق تنمية صناعية
مناطق لوجيستسة
طابا

مناطق تنمية سياحية
مناطق تنمية زراعية

مشاريع تنمية سياحية
مشاريع تنمية زراعية
مشاريع لوجيستسة
مشاريع تنمية صناعية

62 KM
نويبع

54 KM
دهب
53 KM
نبق
16 KM
شرم الشيخ

محور تنموي تنافسي سياحي لوجيستي ممتدة علي طول الواجهة الغربية خليج العقبة
المصدر  :اعداد اﻻستشارى
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7-3

إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية بالنطاقات
الساحلية بسيناء
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1

رفح

الساحل الشمالي الشرقي

بورسعيد

الشيخ زويد

• مدن وتجمعات بدوية وريفية

العريش

• الطريق الساحلي الدولي

1

بئر العبد

• طبيعة التربة ) أراضي رملية – أراضي سبخات (... -
• مجاري مائية ) ترعة السﻼم (.
• مواقع استراتيجيات عسكرية.
• مناطق استصﻼح زراعي
السويس

2

الساحل الشرقي لخليج السويس

عيون موسى

• مدن وتجمعات .
• مرتفعات جبلية .

راس سدر

طابا

• مناطق استصﻼح زراعي .
• مناطق تنقيب وحقوق امتياز للبترول.
3

ابوزنيمة
نويبع

3

الساحل الغربي لخليج العقبة
• مدن ومنتجعات سياحية .

ابورديس

2

دهب

• مرتفعات جبلية .

تتنوع محددات رسم الحيز الجغرافي لعمق
النطاقات الساحلية بسيناء
المصدر  :اعداد اﻻستشارى

الطور
نبق
شرم الشيخ
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رفح

تم تحديد عمق النطاقات الساحلية وفق المحددات المذكورة
لرسم الحيز العمرانى لعمق النطاقات الساحلية ووفقا لقانون
البيئة رقم  4لسنة  1994والمعدل برقم  9لسنة  2009بشأن
الحدود الساحلية بعمق ﻻيزيد عن  30كم في الظهير
الصحراوي .بينما لم يتم اﻹلتزام بأقل عمق ) 10كم من خط
الساحل( حيث تم اﻷخذ في اﻹعتبار حدود سﻼسل الجبال
والهضاب بسيناء التى تحد النطاقات الساحلية مما يجعل
النطاقات اقل من  10كم فى بعض المناطق
 1الساحل الشمالي الشرقي

بورسعيد

الشيخ زويد
العريش

1

السويس

 تم تحديد عمق النطاق الساحلى للساحل الشمالى الشرقى وفقا
للمحددات السابقة وبالدراسة تبين ان عمق النطاق يتراوح بين
 5كم او اقل مثل )مدينة بورسعيد وبورفؤاد ( ويصل الى 30
كم فى مناطق اخرى مثل )مدينة بئر العبد ومدينة العريش (

2

الساحل الشرقي لخليج السويس
 تم تحديد عمق النطاق الساحلى للساحل الشرقي لخليج السويس
وفقا للمحددات السابقة وبالدراسة تبين ان عمق النطاق يتراوح
بين  5كم او اقل فى بعض المناطق مثل )ابو زنيمة ( ويصل
الى  20كم فى مناطق اخرى مثل ) مدينة راس سدر ومدينة
الطور (

3

الساحل الغربي لخليج العقبة
 تم تحديد عمق النطاق الساحلى للساحل الغربي لخليج العقبة وفقا
للمحددات السابقة وبالدراسة تبين ان عمق النطاق يتراوح بين
اقل من  5كم فى بعض المناطق مثل )مدينة دهب ونوبيع (
ويصل الى  14كم فى مناطق اخرى مثل ) مدينة شرم الشيخ (

المصدر  :اعداد اﻻستشارى

بئر العبد

عيون موسى
راس سدر

طابا

ابوزنيمة
نويبع
ابورديس

3

2

دهب
الطور
نبق
شرم الشيخ

عمق النطاق الساحلى
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إستراتيجية التعامل المقترحة للساحل الشمالى الشرقى

)رفح  -العريش(

الوصف العام للقطاع

 يمت د ه ذا القط اع م ن مدين ة رف ح حت ى مدين ة
الع ريش بط ول ح والي  45ك م متض منا الش يخ
زويد  ،ويصل عمق النطاق حوالى  30كم .
اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

 45كم
رفح

نطاق تنمية لوجيستية

نطاق تنمية صناعية وزراعية

نطاق تنمية لوجيستية

العريش

مدينة رفح

 مح ور رف ح الع ريش ه و مح ور تنم وى تنافس ى
يعتم د عل ى تنمي ة الس ياحة الش اطئية والعم ران
الخ دمى وانش طة التج ارة واللوجيس تيات اعتم ادا
على الربط الدولى نظرا للموقع المميز كاحد بوابات
مص ر الش رقية م ع امكاني ة رب ط المح ور ب الطريق
الس احلى ال دولى مم ا يس هل م ن عملي ه التكام ل
اﻻقليمي

مدينة العريش

إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 يمثل نطاق مدينة رفح وكذا نطاق مدين ة الع ريش
نط اق تنمي ة لوجيس تية  ،ف ي ح ين يمث ل نط اق
الشيخ زويد نطاق تنمية صناعية وزراعية .
 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع) :صناعي – زراعي –
لوجستي  -سياحي(.

المنطقة الحرة برفح

اقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة
بين العريش – الشيخ زويد

مجمع إنتاج اﻷسمنت جنوب
العريش

مجمع للصناعات الغذائية
بالشيخ زوايد

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين
العريش  /الشيخ زويد
اقامة  3قرى سياحية )المصيدة  /الخروبة /
الريسة( – شرق العريش
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إستراتيجية التعامل المقترحة للساحل الشمالى الشرقى
الوصف العام للقطاع

)العريش – بورسعيد الجديدة (
120كم

العريش

نطاق سياحي

سياحة بيئية

انشطة بحرية
وصيد

 يمتد هذا القط اع م ن مدين ة الع ريش حت ى مدين ة
بورسعيد الجديدة بط ول ح والي 120ك م ،ويص ل
عمق النطاق حوالى  30كم .

سياحة بيئية

سياحة
ولوجيستي

بورسعيد
الجديدة

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية
 مح ور الع ريش – بورس عيد الجدي دة ه و مح ور
تنم وى يعتم د عل ى تنمي ة الس ياحة الش اطئية
والعمران الخدمى مستغﻼ بذلك امكانياته التى تتمثل
ف ى الس ياحة الش اطئية عل ى ط ول الس احل ووج ود
محميه طبيعيه )محمية الزرانيق(
إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 ينقسم القطاع الى خمسه نطاقات كاﻻتى :
•

نطاق غرب مدينة العريش )نطاق سياحي(

• نطاق محميه الزرانيق
• نطاق بحيرة البردويل ) انشطة بحرية وصيد (
• نطاق المحميات اﻻثرية
• نطاق بورسعيد الجديدة )نطاق سياحي – لوجيستي  -صناعى (

إنشاء مدينة للطب والعلوم بشرق
بورسعيد

مجمع صناعي متكامل للصناعات
القائمة على الجبس

اقامة قاعات دولية للمؤتمرات والمعارض بمدينة
العريش لتشجيع سياحة المؤتمرات

المنطقة الحرفية بالمساعيد
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إستراتيجية التعامل المقترحة للساحل الشمالى الشرقى

)بورسعيد الجديدة  -بورسعيد (

30كم
بورسعيد
الجديدة

نطاق لوجيستي صناعى سيياحي

بورسعيد

 يمتد هذا القطاع من مدينة بورسعيد الجديدة حتى مدينة بورسعيد بطول
ح والي 30ك م وه و نط اق يحت وى عل ى مواق ع اس تراتيجيه هام ه نظ را
لم رور قن اة الس ويس ب ه والت ى تمث ل مح ورا هام ا لخط وط التج ارة
العالمية ويتراوح عمق النطاق مابين  5كم إلى 20كم .

قطاع مدينة بورسعيد  17.5كم

الوصف العام للقطاع

مجمع صناعي لبناء
واصﻼح السفن
المنطقة الصناعية شرق
بورسعيد
مجمع صناعي
لمنتجات اﻻسماك
بالمنطقة الصناعية
بشرق بورسعيد

منطقة التجارة واللوجستيك
شرق بورسعيد

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية
 محور بورسعيد الجديدة – بورسعيد هو محور تنم وى ه ام يعتم د عل ى
اللوجيستيات بش كل رئيس ي لم ا يتمت ع ب ه م ن ع ده م وانى هام ه تترك ز
ح ول اه م قن اة اتص ال ف ى الع الم )قن اة الس ويس( باﻻض افة ال ة الموق ع
المميز الذى يفرض توفير انشطة ذات صبغه عالمية .
إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 ينقسم القطاع الى نطاقين كاﻻتى :
•

نطاق مدينة بورسعيد الجديدة)سياحة– لوجيستيات – صناعى (

• نطاق مدينة بورسعيد )لوجيستيات – ثروة سمكيه (

 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع
• ) خدمات لوجيستية عالمية – صناعى -مراكز مال واعمال (
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إستراتيجية التعامل المقترحة للساحل الشرقى لخليج السويس
الوصف العام للقطاع

السويس

 يمتد هذا القطاع من مدينة السويس حتى مدينة عي ون
موسي بطول حوالي  22ك م وه و نط اق يحت وى عل ى
مواقع استراتيجيه هامه نظرا لكونه يمثل م دخﻼ لقن اة
الس ويس للس فن القادم ه م ن البح ر اﻻحم ر ويص ل
عمق النطاق الى حوالى  20كم .

نطاق تنمية صناعية

السويس
عيون موسي

راس سدر

ابو زنيمة

 22كم

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

راس ابو رديس

نطلق لوجيستي

 محور تنموي تكاملي مع التنمية بمحور قناة الس ويس
يعتم د عل ى تنمي ة الس ياحية الش اطئية واللوجيس تيات
والعم ران الخ دمي مس تغﻼ ب ذلك امكانيات ه الت ى تتمث ل
فى كونه المدخل الجنوبي لقناة السويس .

الطور

إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 ينقسم القطاع الى نطاقين كاﻻتى :
•

عيون
موسي

نطاق مدينة السويس )نطاق تنمية صناعية (

• نطاق مدينة عيون موسي )لوجيستيات(

 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع
• ) خدمات لوجيستية – صناعى(

)السويس – عيون موسي(

شرم الشيخ

منطقة التجارة واللوجستيك
شمال شرق السويس
مجمع صناعي تعديني قائم على
الحجر الجيري

مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة
الصناعية شمال غرب خليج السويس

مجمع صناعي لمنتجات اﻻسماك
بالمنطقة الصناعية بالسويس

مركز عيون موسى السياحي
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إستراتيجية التعامل المقترحة للساحل الشرقى لخليج السويس
الوصف العام للقطاع

عيون موسي
راس سدر

ابو زنيمة
راس ابو رديس

نطاق صناعي

 محور تنموي تكاملي مع التنمية بمحور قناة الس ويس
يعتم د عل ى التنمي ة الص ناعية القائم ة عل ى الث روات
التعديني ة بالقط اع باﻻض افة ال ى اس تغﻼل الواجه ه
الساحلية فى توطين اﻻنشطة السياحية .

عيون
موسي

101كم

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

السويس

نطاق تنمية صناعية وسياحيه

 يمتد هذا القطاع م ن مدين ة عي ون موس ي حت ى مدين ة
ابو زنيمة بطول حوالي  101كم متض منا مدين ة راس
س در الت ى تق ع عل ى بع د  28ك م م ن مدين ة عي ون
موس ي  .ويت راوح عم ق النط اق م ابين  5ك م إل ى
25كم .

الطور

إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 ينقسم القطاع الى نطاقين كاﻻتى :
•

نطاق مدينة راس سدر )نطاق تنمية صناعية وسياحيه (

) عيون موسي – راس ابو رديس(

راي ابو
رديس

شرم الشيخ

• نطاق مدينة ابو زنيمة )تنمية صناعية (

 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع
• ) تنمية صناعية قائمة على الثروات التعدينية بالقطاع(

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد
بالمنطقة الصناعية بابورديس

مجمع صناعي تعديني متنوع

مجمع صناعي لصناعة الرخام والجرانيت
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إستراتيجية التعامل المقترحة للساحل الشرقى لخليج السويس
الوصف العام للقطاع

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

راس ابو
رديس

عيون موسي

راس سدر

ابو زنيمة

166كم

 مح ور تنم وي تنافس ي يعتم د عل ى التنمي ة الس ياحية
بمختلف انواعها من سياحة بيئية وشاطئية وعﻼجية .

راس ابو رديس

نطاق سياحية

إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة

السويس

ناطق صناعى زراعى

 يمت د ه ذا القط اع م ن مدين ة راس اب و ردي س حت ى
مدين ة ش رم الش يخ بط ول ح والي 166ك م متض منا
مدينة الطور التى تقع على بعد 79كم من مدين ة ش رم
الشيخ ويتراوح عمق النطاق مابين 4كم إلى 20كم .

) راس ابو رديس – شرم الشيخ (

الطور

 ينقسم القطاع الى نطاقين كاﻻتى :
•

نطاق مدينة الطور )تنمية صناعية زراعية (

• نطاق شرم الشيخ )تنمية سياحية (

 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع
• ) سياحة عالمية (

شرم
الشيخ

شرم الشيخ

مشروع استصﻼح  50الف فدان على
مياه السيول ب )وديان البروك ..
اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بشرم الشيخ

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين
الطور  /راس محمد
مركز جنوب مدينة الطور السياحي

محطة تحلية مياه
مركز رأس الكنايس
الترفيهي السياحي
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الوصف العام للقطاع

طابا

طابا

ناطق سياحي

 يمت د ه ذا القط اع م ن مدين ة طاب ا حت ى مدين ة نوبي ع
بط ول ح والي  62ك م ويمث ل النط اق قيم ة تاريخي ة
واس تراتيجية كبي ره نظ را للموق ع المتمي ز ويختل ف
عم ق القط اع م ابين  3ك م ال ى  5ك م حس ب جب ال
وهضاب طابا.
اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

 ينقسم القطاع الى نطاقين كاﻻتى :
• نطاق مدينة طابا )تنمية سياحية ومحميات طبيعية(

نطاق سياحي لوجيستي

إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة

نويبع

62كم

 مح ور تنم وي تنافس ي يعتم د عل ى التنمي ة الس ياحية
واللوجيس تيات اس تغﻼﻻ ﻻمكاني ات الموق ع المتمي ز
المشرف عل ى ال ذي عل ى ح دود  4دول وف ي مواجه ة
الح دود الس عودية كم ا يتمت ع النط اق بم وانى بحري ة
وجويه .

) طابا – نوبيع (

دهب

نبق
نوبيع

شرم الشيخ

• نطاق مدينة نوبيع )تنمية سياحية ولوجيستيات (

 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع
• ) سياحة عالمية – لوجيستيات (

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بنويبع  /طابا
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 يعتم د النط اق عل ى التنمي ة الس ياحية بش كل رئيس ي
وخاص ة مدين ة ده ب لم ا يتمت ع ب ه النط اق م ن امكاني ات
سياحية فريدة

طابا

نويبع

107كم

 مح ور تنم وي تنافس ي يعتم د عل ى التنمي ة الس ياحية
اعتمادا على وقوع القطاع على الحدود الشرقية لمصر
مم ا يس اعد عل ى ج ذب الس ياح م ن دول الج وار كم ا
يتف رد القط اع بمقوم ات س ياحية متف ردة وتع دد
اﻷنماط السياحية .
إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة

نوبيع

نطاق تنمية صناعية

 يمت د ه ذا القط اع م ن مدين ة نوبي ع حت ى مدين ة نب ق
بطول حوالي  107كم متض منا مدين ة ده ب الس ياحية
العالمي ة عل ى بع د ح والى  54ك م م ن مدين ة نوبي ع
ويختلف عمق القطاع ما بين  2كم ال ى  15ك م حس ب
الجبال والهضاب .
اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

) نوبيع  -نبق (

دهب

نبق
شرم الشيخ

نبق

 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع
• ) سياحة عالمية (
اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بدهب  /نويبع

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
جنوب محمية نبق
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نبق

 يمت د ه ذا القط اع م ن مدين ة نب ق حت ى مدين ة ش رم
الشيخ بطول حوالي 16كم ويختل ق عم ق النط اق م ا
بين  5الى  15وفقا للجبال والمحميات الطبيعية الت ى
تحد القطاع من الجهة الغربية .

نويبع

16كم

 مح ور تنم وي تنافس ي يعتم د عل ى التنمي ة الس ياحية
اعتمادا على مدين ة ش رم الش يخ ذات الص بغه العالمي ة
واﻻمكاني ات الس ياحية الفري دة للموق ع باﻻض افة ال ى
تنوع اﻻنماط السياحية .

طابا

نطاق تنمية صناعية

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

)نبق – شرم الشيخ (

دهب

إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 يعتم د النط اق عل ى التنمي ة الس ياحية بش كل رئيس ي
وخاص ة مدين ة ش رم الش يخ لم ا يتمت ع ب ه النط اق م ن
امكانيات سياحية فريدة

نبق
شرم
الشيخ

شرم الشيخ

 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع
• ) سياحة عالمية (

تطوير مطار شرم الشيخ

منطقة سياحية عالمية ذات طبيعة خاصة
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