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

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

)ZONE (2

البحر المتوسط
)ZONE (1

ZONE1

نطاق الساحل الشمالي
الغربي للبحر المتوسط
ZONE 2

نطاق الساحل الشمالي
اﻷوسط للبحر المتوسط
ZONE3

نطاق الساحل الشمالي
الشرقي للبحر المتوسط
ZONE4

نطاق خليج العقبة
ZONE5

نطاق خليج السويس
ZONE6

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


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

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

4
)ZONE (3

)ZONE (2

البحر المتوسط

)ZONE (1

ZONE1

نطاق الساحل الشمالي
الغربي للبحر المتوسط
ZONE 2

نطاق الساحل الشمالي
اﻷوسط للبحر المتوسط
ZONE3

نطاق الساحل الشمالي
الشرقي للبحر المتوسط
ZONE4

نطاق خليج العقبة
ZONE5

نطاق خليج السويس
ZONE6

نطاق ساحل البحر اﻷحمر
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الموقع واﻷهمية المكانية للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
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الموقع واﻷهمية المكانية للنطاق اﻷشمل لساحل البحر اﻷحمر من الجمهورية )المساحة والسكان(
النطاق التنموي

اﶈافظات
ضمن
النطاق

اﳌساحة
)كم* (2

%

الساحل الشماﱄ
الغربي للبحر اﳌتوسط

اﻹسكندرية
 -مطروح

168863

%16.7

الساحل الشماﱄ
اﻷوسط للبحر اﳌتوسط

دمياط –
كفر الشيخ
– الدقهلية
 -البحﲑة

17741.18

%1.8

عدد السكان
)نسمة( **

%

5417032

%6.0

16814264

%18.5

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

61608.96

%6.1

1304705

%1.4

السويس –
البحر اﻷﲪر

128101.34

%12.7

1000839

%1.1

ساحل البحر اﻷﲪر

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

اﻷهمية النسبية لسكان
النطاق من إﲨاﱄ اﳉمهورية
1.1%

12.7%

87.3%

98.9%

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

 يضم النطاق اﻷﴰل لسـاحل البحـر اﻷﲪـر كـﻼ مـن ﳏـافظتي
)السويس والبحر اﻷﲪر( ﲜملة مساحة تبلـغ ﳓـو  128.10ألـف
كم ،٢ﲤثل  % 12.7من ﲨلة مساحة اﳉمهورية .وﳝتد بطول
بإمتداد حواﱄ  1445كم علـى سـاحل البحـر اﻷﲪـر و السـاحل
الغربي ﳋليج السويس.
 يتميــز النطــاق بتنــوع بيئاتــه الطبيعيــة مــابﲔ الســاحلية
والصــحراوية ،ويســكنه حاليــا طبقــا لتعــداد عــام  2016حــواﱄ
مليون نسمة  ،ﲤثل % 1.1من ﲨلة سكان اﳉمهورية.
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تشخيص الوضع الراهن لﻺطار اﻷشمل للنطاق الساحلي
للبحر اﻷحمر
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )اﻹطار المكاني والهيكل اﻹداري(
البيان
اﳌساحة الكلية*
عدد السكان**

ﳏافظة السويس

اﳌدن***

119099.13

كم2

9002.21

العدد

642741

358098

5

7

%0.9

%

النسبة

%11.2

%0.7

العدد

اﳌراكز  /اﻷحياء
***

ﳏافظة البحر اﻷﲪر

ﳏافظة
السويس

%0.4

البيان

حي السويس – حي
اﻷربعﲔ – حي عتاقة – حي
فيصل – حي اﳉناين

الغردقة  -رأس غارب –
سفاجا – القصﲑ – مرسى
علم –شﻼتﲔ وحﻼيب

العدد

1

البيان

السويس

7
الغردقة  -رأس غارب –
سفاجا – القصﲑ – مرسى
علم –شﻼتﲔ – حﻼيب

عدد الوحدات الريفية )القرى
الرئيسية(***

التقسيم اﻹداري للنطاق الساحلي للبحر اﻷﲪر

رأس غارب

الغردقة
سفاجا
القصﲑ

13

ــــــ
–

–

مرسى علم

–

 يتكون اﳍيكل اﻹداري للنطاق الساحلي من ﳏافظات السويس و البحـر اﻷﲪـر ،
بإﲨاﱄ  8مدن .ﲢتوي ﳏافظة السـويس علـى  5أحيـاء ومدينـة السـويس هـي
عاصــمة اﶈافظــة  ،وﳏافظــة البحــر اﻷﲪــر علــى  7مراكــز و 7مــدن و  13قريــة
رئيسية.

شﻼتﲔ وحﻼيب

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع .
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات الطبيعية والبيئية(
 تعتــﱪ سلســلة جبــال البحــر
اﻷﲪر من أهم عوائﻖ التنمية
ﲟحافظــة البحــر اﻷﲪــر نظــرا
لوصــول القمــم اﳉبليــة بهــا
ﻻرتفاعــات أكثــر مــن  2500م
مع ميـول شـديدة ﰲ العديـد
مـــن اﳌنـــاطﻖ .أمـــا ﳏافظـــة
السويس فينحدر سـطﺢ اﻻرﺽ
باﶈافظــــة ﰲ اﲡــــاﻩ قنــــاة
السويس ويصل أقل إرتفاع عند
خليج السويس إﱃ حـواﱄ 200
مﱰ فوق سطﺢ البحر.
 إنتشار ﳐرات السيول والتي
تبعد عن خط الساحل ﲟتوسط
مسافة  30كم.
 يتميز النطاق الساحلي بتوافر
منـــاطﻖ ﺫات ســـرعات عاليـــة
للريــاح ﳝكــن أن تســتخدم ﰲ
توليد الطاقة.

اﳌخاطر الطبيعية

سرعة الرياح
سرعة_الرياح
 ٠أقل سرعة
1
2

الفوالق
مخرات السيول
نطاقات الزﻻزل
 3درجة الخطورة

3

4

4

5

5

6

6

7

 ٧أكثر سرعة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )التوزيع السكاني والمﻼمح اﻹجتماعية(
اﻷهمية النسبية ﳌراكز وشياخات النطاق الساحلي من
حيث عدد السكان 2016 -
6%

اﶈافظة

2% 11%

0.773
0.776

البحر اﻷﲪر

13%

56%

دليل التنمية
البشرية

السويس

12%

متوسط النطاق
سفاجا
مرسى علم
حﻼيب وشﻼتين

متوسط اﳉمهورية

الغردقة
القصير
راس غارب

11.2%

14%

9%

10%

9%

معدﻻت النمو السكاني خﻼل الفﱰة )(2016 –1976
7.1
6.2
5.39
4.6

2.32
2.28
2.3
2.2

3.7
2.7
2

2.45
2.1

7
5
4
3

2.04

2
0

2006-2016
متوسط الجمهورية

1996-2006
متوسط اﻹقليم

1986-1996

8%
6%

11.9%

1976-1986
السويس

0%
متوسط النطاق الساحلي السويس
متوسط الجمهورية

البحر اﻷحمر

متوسط
الجمهورية

متوسط النطاق
الساحلي

السويس

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

البحر اﻷحمر

6

1

البحر اﻷحمر

25.2%

2%

8

3.5

29.0%

4%

السويس

5.3

38.5%

12%

6%
الجناين

2.07
2.5

نسبة اﻷمية

5.1%

فيصل

%9
%9

نسبة البطالة

25.5%

عتاقة

%25.20
%29

%6
%11.78

2.3
1.83



17.2%

اﻻربعين

%11.90
%38.50

0.775
0.731

11.78%
41%

نسبة اﻷمية

نسبة البطالة

نسبة اﻹعالة

 يشهد النطاق الساحلي إرتفاع لـدليل التنميـة البشـرية ويرجـع ﺫلـك إﱄ عـدة أمـور
أهمها ارتفاع نصيب الفرد من النـاتج اﶈلـي نتيجـة النشـاط السـياحي باﻻضـافة اﱄ
ارتفاع نسـبة اﳊضـر مقارنـة بـالريف ﲟحافظـة البحـر اﻷﲪـر وإرتفـاع عوائـد البـﱰول
ﲟحافظة السويس.
 تتقارب معدﻻت النمو السكاني بالنطاق الساحلي مع متوسط اﳉمهورية مـع إرتفـاع
معدﻻت اﳍجرة الوافدة ﶈافظة البحر اﻷﲪر وﳏافظة السويس.
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(
الفئات
اﳊجمية
 250ألف-
مليون

عدد اﳌدن اﳌدن اﳌتواجدة
باﻻقليم
باﶈافظة
1

السويس

1

الغردقة

-

----------

 50-25ألف

3

رأس غارب –
سفاجا  -القصﲑ

 25-10ألف

1

شﻼتﲔ

250-100
ألف
100-50
ألف

أقل من 10
أﻻف

2

اﻹﲨاﱄ

8

الفئات اﳊجمية ﳌدن النطاق الساحلي
 250ألف – مليون نسمة
 250 – 100ألف نسمة

السويس

 50 – 25ألف نسمة

العﲔ السخنة

أقل من  10ألف نسمة

الكثافات السكانية على اﳌساحة اﳌأهولة
كثافة أكبر من  20نسمة  /كم2

ﳏافظة
السويس

كثافة  2إلى  20نسمة  /كم2
كثافة أقل من  2نسمة  /كم2

الزعفرانة
رأس غارب

رأس غارب

الغردقة

مرسى علم –
حﻼيب

الغردقة

سفاجا

سفاجا

القصﲑ

----------

القصﲑ

مرسى علم

 تﱰكــــز معظــــم التجمعــــات

رأس بيناس

العمرانيــــة علــــي الشــــريط
الســاحلي مــع تكثيــف واضــﺢ

شﻼتﲔ

بالقطاع الشماﱄ حيث إرتباطهـا

بـــالطريﻖ اﻻقليمـــي ومنـــاطﻖ

مرسى علم

حﻼيب

شﻼتﲔ وحﻼيب

اﻹستخراج للخامات الطبيعية.

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(
بناس
سفاجاعلم
القصﲑ
رأس
مرسى
الغردقة //
علم/
سفاجا
القصﲑ /
مرسى
قطاع
قطاع
قطاع
قطاع

قطاع الغردقة
 /سفاجا

قطاع سفاجا /القصﲑ

قطاع القصﲑ /مرسى علم

قطاع مرسى علم  /رأس بناس

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )السمات العمرانية للنسق العمران الحالي(
الفئات اﳊجمية للمدن

السويس

 250ألف – مليون نسمة

العﲔ السخنة

 250 – 100ألف نسمة

الزعفرانة

 50 – 25ألف نسمة

رأس غارب

أقل من  10ألف نسمة

أدوار التجمعات العمرانية

السويس

ﳏافظة
السويس

رأس غارب

رأس غارب

عاصمة المحافظة
عاصمة مركز

سفاجا
القصﲑ

مدينة تابعة

الغردقة
سفاجا

صناعة وخدمات

القصﲑ

سياحة

مرسى علم

صناعة وخدمات
خدمات وزراعة وسياحة
تجارة وصناعة وسياحة

صناعة

مرسى علم

مرسى علم

وظائف اﳌراكز اﻹدارية

سياحة وخدمات

صناعة واستخراج بﱰول

سياحة وخدمات

الغردقة

القصﲑ

صناعة

ﲡارة وصناعة وسياحة

الغردقة

سفاجا

سياحة

القطاعات اﻹقتصادية

رأس بيناس

شﻼتﲔ

حﻼيب

شﻼتﲔ
شﻼتﲔ وحﻼيب

حﻼيب

خدمات وسياحة
خدمات وزراعة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )سمات البنية اﻷساسية(
 شبكات الطرق:

 الطرق الطولية :هو طريﻖ رئيسي ويسﲑ موازيـا للسـاحل
الغربي للبحر اﻻﲪر من جهة السـويس والعـﲔ السـخنة
ومستمرا بطول الساحل حـﱴ حﻼيـب ﰲ اﳉنـوب ومـارا
بكل اﳌدن الرئيسية بالنطاق الساحلي ويتكون من :
•
•
•
•
•
•
•

طريﻖ السويس  /العﲔ السخنة  /الزعفرانة  :بطول  130كم.
طريﻖ الزعفرانة  /راس غارب  :بطول  100كم.
طريﻖ رأس غارب /الغردقة  :بطول  165كم.
طريﻖ الغردقة  /سفاجا  /القصﲑ  :بطول حواﱄ  140كم.
القصﲑ  /مرسى علم  :بطول  136كم.
مرسي علم  /برنيس  /شﻼتﲔ  :بطول  200كم.
شﻼتﲔ  /ابو رماﺽ  /حﻼيب  :بطول  125كم.

•
•
•
•
•
•
•
•

طريﻖ القاهرة – السويس الصحراوى :بطول  134كم.
طريﻖ القاهرة – العﲔ السخنة بطول  110كم.
طريﻖ الكرﳝات  /الزعفرانة :بطول  164كم.
راس غارب | الشيخ فضل :بطول  260كم.
سفاجا | قنا :بطول 160كم
القصﲑ |قفط :بطول  194كم.
مرسي علم |ادفو :بطول 225كم.
اسوان| برنيس | شﻼتﲔ | حﻼيب  :بطول  300كم.

 طرق عرضية :توجـد عـدة طـرق تـربط النطـاق السـاحلي
بوادي النيل حيـث ﲣـﱰق سلسـلة جبـال البحـر اﻷﲪـر
ويعــول علــى هــﺬﻩ الطــرق ﰲ اﳌســتقبل ﰲ دفــع أعمــال
التنميــة العمرانيــة واﻻقتصــادية حيــث مــن اﳌتوقــع أن
تلعب دورا رئيسيا ﰲ نقـل العمالـة والثـروات الطبيعيـة
واﳌنتجات الصناعية من بﲔ الوادى والنطاق وفيمـا يلـي
عرﺽ ﻷهم هﺬﻩ الطرق:

 اﳌنافﺬ اﳉوية:

 يوجــد مطــار دوﱄ ﲟدينــة الغردقــة ومرســى علــم و مطــار ﺁخــر
للخدمات البﱰولية ﲟدينة راس غارب ،كما يوجد مهبط طائرات
بكل من برنيس و مدينة حﻼيب.

 اﳌنافﺬ الﱪية:

 منفﺬ حداربة الﱪي ﲟدينة حﻼيب.

 اﳌنافﺬ البحرية:





مواني ﲡاريـة مثـل مينـاء )السـويس واﻷدبيـة والعـﲔ السـخنة
وسفاجا و ميناء الغردقة(.
مواني تعدينية مثل )مواني القصﲑ ،سـفاجا  ،اﳊمـراويﲔ ،ابـو
غصن ،برنيس(.
مواني بﱰولية مثل )مينـاء الزيتية ،راس غارب ،الغردقة ،راس
شقﲑ(.
مواني للصيد مثل )ميناء الغردقة(.

 السكك اﳊديد:

 خط القاهـرة – السويـس لنقل الركاب  .وخـط سـكة حديـد يـربط
بﲔ مدينة سفاجا و مدينة قنا و ابـو طرطـور بالصـحراء الغربيـة.
ومقﱰح إنشاء خط بضائع القصﲑ – قنا.
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )سمات البنية اﻷساسية(
متوسط نصيب الفرد من إﲨاﱃ طاقة الصرف
الصحى )لﱰ.يوم/فرد(

نصيب الفرد من إﲨاﱃ كمية مياﻩ الشرب
اﳌستهلكة )لﱰ.يوم /فرد(

268.26
متوسط الجمهورية

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2500
2000

175.56
متوسط الجمهورية

شبكة الطرق والنقل

طرق رئيسيه مزدوجه
طرق رئيسيه
طرق مرصوفه
دروب ومدقات
السكة الحديد

الطرق المستقبلية أسبقيات

1500

طرق أسبقية أولى

1000

طرق أسبقية ثانية
طرق مستقبلية

500

طرق تحت ااﻹنشاء
محاور التنمية العمرانية

0

 nالموانى البحرية
Æ
|
 nالمنافذ البرية
Æ
£
® مطار دولى
® مطار محلى

نصيب الفرد من كمية الكهرباء
)ك.و.س سنويا  /فرد(

نصيب خط التليفون من السكان
)خط 100/نسمة(
160

1800

140

1600

120

1400
1200

100
80
17.35
متوسط الجمهورية

شبكات البنية اﻷساسية والطرق بالنطاق الساحلي

60

666.76
متوسط الجمهورية

1000
800
600

40

400

20

200

0

0
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )المزايا التنافسية(


مجمع صناعات الغزل والنسيج

محطات معالجة بطاقة 50الف م/3يوم
غرب العين السخنة

مجمع صناعي لمنتجات اﻻسماك

D
!

السويس الجديدة

ميناء ) العين السخنه – اﻻدبيه – السويس(

مناطق حرة

V

مجمع الصناعات الغذائية

V
#

_
^

مجمع صناعي لﻼلكترونيات
مناطق تنمية سياحية
تجمعات خدمية

'
8

G
الي مرسي علم

,
%

غرب عتاقة الجديدة



تطوير طريق القاهرة السويس

مجمع تصنيع واصﻼح السفن

@
A

8





مجمع صناعي للصناعات التعدينية
مجمع صناعي للصناعات الميكانيكية


محطات توليد كهرباء بقدرة  4800ميجاوات
محطة توليد كهرباء بقدرة  50ميجاوات
مزرعة الرياح بقدرة  120ميجاوات



محطة طاقة شمسية بقدرة  50ميجاوات
مجمع صناعي للبتروكيماويات



واجهــة ســاحلية ســياحية علــي
ساحل خليج السويس.
أهميــة إســﱰاتيجية للصــناعات
التعدينية .
ﲤيــز ﳎتمــع الســويس بانــه
ﳎتمع شباب ونسبة اﳊاصـلﲔ
على مؤهـل اقـل مـن اﳉـامعى
). (% 58.7
تتميــــز ﳏافظــــة الســــويس
ﲟصــايدها الســمكيه مــن خلــيج
الســويس والبحــر اﻷﲪــر حيــث
يقدر انتاجها من اﻷﲰـاك بنحـو
 20ألف طن.
تنــــوع اﻻنشــــطة الســــياحية
باﶈافظــــة وابرزهــــا الســــياحة
الشاطئية والﱰفيهية والرياضية
وسياحة اﳌؤﲤرات.
تتميز ﳏافظة السـويس بوجـود
موارد الطاقة اﳉديدة واﳌتجددة
) الزعفرانــة – العــﲔ الســخنة –
منطقة خليج السويس(.
تتميـــز اﶈافظـــة بالصـــناعات
التعدينيـــــة واﻻســـــتخراجية
ووتصــــنيع واصــــﻼح الســــفن
والصناعات الغﺬائيه وغﲑها.
تتميــز اﶈافظــة بوجــود ﳏــاور
ربــط قــة مثــل ﳏــور ) العــﲔ
السخنه – القاهرﻩ(.

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )اﻹمكانيات والمزايا التنافسية(
 ﲢتوى ﳏافظة البحـر اﻻﲪـر علـى العديـد مـن اﳌنافـﺬ
اﳉويــــــة والبحريــــــة حيــــــث ﲢتــــــوى علــــــى :
مطارات دولية وﳏلية  ،والعديد من اﳌؤانى البحرية.
 إمكانية ﲢقيﻖ التكامل بﲔ ﳏافظة البحر اﻻﲪر ونطاق
الصعيد فى توليـد الطاقـة اﳉديـدة واﳌتجـددة وﰲ فـى
القطاع الصناعى والسياحى.
 ثراء ﳏافظة البحر اﻻﲪـر ﰲ مواردهـا السـياحية سـواء
اﻵثــار أو الطبيعيــة والبيئيــة ﺫات الطلــب الســياحي
العاﳌي.

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )قضايا وتحديات التنمية المستقبلية(
ضعف اﻹتصالية وصعوبة السيطرة اﻻدارية

ضـــعف اﻹتصـــالية وصـــعوبة
السيطرة اﻻدارية
ﳝثل طول ساحل البحر اﻷﲪـر
عبأ كبﲑ علي الوحدات اﻻدارية
ﳌتابعــة تنميــة هــﺬا النطــاق
اﳉغراﰲ والﺬي يبلغ أكثر مـن
1445كم.

اﳊساسية البيئة وإنتشار اﶈميات الطبيعية
الفوالق
مخرات السيول
نطاقات الزﻻزل
 3درجة الخطورة
4
5
6
7

اﳊساســـية البيئـــة وإنتشـــار
اﶈميات الطبيعية :
يقــع جــزء كبــﲑ مــن مســاحة
النطاق السـاحلي داخـل حـدود
ﳏميــــات طبيعيــــة علــــي
اﳌستوي القـومي وبالتـاﱄ قـد
تتــأثر عمليــة التنميــة ﲟثــ ًل
هــﺬﻩ اﳌســاحة الضــحمة نظــرا
ﻹحتيــاج مثــل هــﺬﻩ اﶈميــات
إشـــﱰاطات تنمويـــة خاصـــة.
باﻹضــافة إﱃ تأكــل الشــواطئ
والكثبـــان الرمليـــة ووجــــود
الفوالﻖ والصدوع والزﻻزل .
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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3-4

التوجهات الحالية والمستقبلية للمخططات القومية واﻹقليمية
والمحلية لتنمية النطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات القومية

اﳌخطط اﻹسﱰاتيجي القومي

إسﱰاتيجية التنمية السياحية

للتنمية العمرانية 2052

2020

إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة
مصر 2030

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

خطط اﳍيئة العامة ﳌوانئ البحر
اﻷﲪر
25

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

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

 ﲤثلــت أهــم توجهــات اﳌخطــط القــومي
لتنمية نطاق ساحل البحر اﻷﲪر ﰲ:

 تنمية اﳌدن الساحلية على البحر اﻷﲪـر وخلـيج
السويس لتصبﺢ مراكز منفﺬية .GATE
 تقوية اﶈور الطوﱄ على ساحل البحر اﻷﲪر.

 إنشاء عدد من اﶈاور العرضية لربط ساحل البحر
اﻷﲪر بوادي النيل.
 الﱰكيـــز علـــى اﻷنشـــطة الســـياحية بـــاﳌراكز
السياحية القائمة وتنميتها.
 دعم تنمية منطقة اﳌثلث الﺬهبي التعدينية.

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052
ً
اﻷراضي الصاﳊة للتنمية ﰲ مصر )وفقا للمخاطر(
 تعتـــــﱪ أغلـــــب
اﳌنـــاطﻖ الواقعـــة
على ساحل البحـر
اﻷﲪــــر صــــاﳊة
للتنمية بإستثناء
بعــــض اﳌنــــاطﻖ
التــــي تتطلــــب
إجـــراءات ﲪايـــة
وإشﱰاطات خاصـة
لتنميتها )ﲟحيط
مدينـــة الغردقـــة
وﳐرات السيول(.

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

 طبقــــــا ﳍــــــﺬﻩ
الصﻼحيات يﱰاوح
عمـــــﻖ النطـــــاق
الســـاحلي للبحـــر
اﻷﲪر مـابﲔ : 30
 50كم.
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻹستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (2052

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

 يعتﱪ نطاق ساحل البحر ًاﻷﲪر أحـد أهـم نطاقـات التنميـة
اﳌستقبلية الرئيسية طبقا ﻷولويات التنميـة علـى مسـتوى
اﳌخطط القومي ،حيـث ﳝثـل البوابـة الشـرقية واﳌقـﱰح أن
تســتوعب ) 5مليــون نســمة( مــن الزيــادة الســكانية علــى
اﳌستوى القومي.

التوزيع اﳌقﱰح للزيادة السكانية
التوزيع اﳌكاني
 4مليون نسمة
القاهرة الكﱪى
 4مليون نسمة
اقليم اﻻسكندرية اﳊضرى
 7مليون نسمة
قناة السويس وﴰال سيناء
 4مليون نسمة
غرب الدلتا
 5مليون نسمة
الساحل الشماﱃ الغربى)البوابة الغربية(
 5.3مليون نسمة
غرب ﴰال الصعيد
 1.7مليون نسمة
شرق ﴰال الصعيد
 5مليون نسمة
البحر اﻷﲪر )البوابة الشرقية(
 3مليون نسمة
جنوب مصر )البوابة اﳉنوبية(
 15مليون نسمة
التجمعات القائمة
 52مليون نسمة
اﻻﲨاﱃ
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المشروعات القومية الكبرى بنطاق ساحل البحر اﻷحمر(
إستكمال تنمية ﳏور قناة السويس كمركز لوجيسﱴ وصناعى عاﳌى )تنمية منطقة ﴰال غرب خليج السويس(
تنمية منطقة غرب خليج السويس ﲟسـاحة  46ألـف فـدان ﲝيـث
تشتمل على:
•

أنشطة سياحية Tourism & Recreation :

•

أنشطة ﲝرية Maritime city

 إسكان سياحي وفندقي  /مناطﻖ ترفيهية  /أنشطة رياضية عاﳌية  /مطاعم /
مسارح وسينيمات(
 خــدمات ﲝريــة  /تســويﻖ اﳌنتجــات البحريــة  /مركــز البحــوث والدراســات
البحرية  /صناعة القوارب واليخوت  /بناء اليخوت والسفن الصغﲑة /تكسـﲑ
الســفن وبنــاء الوحــدات العائمــة  /تصــنيع منتجــات اﻷلومنيــوم  /ﲣريــد
وتقطيع السفن

• Office Park

 مقار للشركات العاﳌية /خدمات ﺫات مستوى عاﳌي  /إسـكان إداري عـاﳌي /
مراكز ﲡارية  /بنوك  /أسكان سياحي متميز

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

•

منطقة صناعية Industrial Zone

•

منطقة لوجستية

) الصناعات البﱰوكيماوية /مشـروعات ﲤـوين السـفن واﳋـدمات البحريـة /
تصنيع اﳌعدات البحرية  /معدات السﻼمة واﻹنقاﺫ  /ﲡميع أجهزة اﳊاسب
اﻵﱄ  /صناعة وصيانة اﳊاويات  /درفلـة وتشـكيل الصـاج  /تصـنيع اﳍياكـل
اﳌعدنيــة  /تصــنيع وﲡميــع اﻷونــاش العلويــة  /تصــنيع وتعبئــة اﻷعــﻼف
واﻷﲰاك  /إنتاج اﻷﲰدة الكيماوية  /وتصنيع وتعبئة اﻷﲰنت وتصديرﻩ(.

Logistic Zone:

 الﱰسانة البحرية  /وبناء السفن  /تداول اﳊاويات  /ﲡارة الﱰانزيت  /ﲤـوين
وإصﻼح وصيانة السـفن  /اسـتﲑاد  /تصـدير  /تصـنيع  /تشـغيل  /ﲡميـع /
تغليف /توزيع /ﳐازن  /مستودعات  /شحن /تفتيش فني  /خدمات ﻹصـﻼح
وصيانة .(/
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المشروعات القومية الكبرى(
تنمية جنوب مصر ) إنشاء مركز إقتصادى ولوجسﱴ جنوب مصر – منطقة اﳌثلث الﺬهبي(
 تطــوير مدينــة ومينــاء ســفاجا وإنشــاء مركــز
اقتصادى ولوجسﱴ ﴰال غرب سفاجا  ،ومركـز
سياحة بيئية عاﳌي بﲔ سفاجا والقصﲑ.

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

منطقة مشروع اﳌثلث الﺬهبي

تطوير ميناء سفاجا

تنمية مدينة سفاجا
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المشروعات القومية الكبرى(
تنمية جنوب مصر )إسﱰاتيجية التنمية للمنطقة اﳊدودية ]حﻼيب – ابو رماد – شﻼتﲔ – جبل اﳌقسم[(
 تكامل التنمية بﲔ ﳏافظة أسوان  /البحر اﻷﲪر.

 خلﻖ فرﺹ إستثمارية متعددة اﻷنشطة ﳌواقع اﻻمكانيات اﳌختلفة .

 إعتماد أقطاب للتنمية ﻻستغﻼل مواقع اﻻمكانيات اﳌتاحة .
 خلﻖ ﳏور تنموي ﺫا قدرﻩ تنافسية عاﳌية لدعم اﳌنطقة واﻷنشطة القائمة
عليها.
 ميناء برنيس علي البحر اﻷﲪر واﳌينـاء اﳌقـﱰح ﰲ ) حﻼيـب  /أبورمـاد (
علــي البحــر اﻻﲪــر ويــربط بيــنهم الطريــﻖ الســاحلي يــدعم التنميــة
باﳌنطقة واﻷنشطة القائمة عليه.

راس غارب

الغردقة

سفاجا

مرسى علم

برنيس

ميناء

ميناء
حﻼيب
رأس
حدربة

مطار

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )المشروعات القومية الكبرى(
تنمية جنوب مصر )إسﱰاتيجية التنمية للمنطقة اﳊدودية ]حﻼيب – ابو رماد – شﻼتﲔ – جبل اﳌقسم[(

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر (2030
رؤية إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة :رؤية
مصر 2030

ﳏاور إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة:
رؤية مصر 2030

مصر جديدة بحلول ع ام  ، 2030ذات
اقتص اد تنافس ي ومت وازن ومتن وع
يعتم د عل ى اﻻبتك ار والمعرف ة ،قائم ة
عل ى العدال ة واﻻن دماج اﻻجتم اعي
والمش اركة ،ذات نظ ام إيكول وجي
متزن ومتنوع ،تستثمر عبقرية المكان
واﻹنس ان لتحقي ق التنمي ة المس تدامة
وترتقي بجودة حياة المصريين.
المصدر :إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر  – 2030وزارة التخطيط والمتابعة واﻹصﻼح اﻹداري .2015 -

دور لتنمية نطاق ساحل البحر اﻷﲪر ﰲ ﲢقيﻖ أهداف
إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة :رؤية مصر 2030

 اﳌساهمة ﰲ رفع مؤشرات التنافسية العاﳌية ﳌصر من خﻼل تعظيم اﻹنتاج الصناعى فى الصادرات العاﳌية ورفع مؤشرات التنافسية السياحية.
 خلﻖ سوق سياحى متنوع بﲔ السياحة الشاطئية وسياحة اليخوت والسياحة الﱰفيهية جاﺫب لﻸنشطة اﻻقتصادية اﳌتكاملة واﳌتوائمة مع النشاط السياحى.
 دعم اﻷنشطة اﻹبتكارية والعلوم التكنولوجيا ﲟنطقة اﳌثلث الﺬهبي واﳌنطقة اﻻقتصادية بالسويس وتدعيم مراكز التدريب ﳋلﻖ ﳎتمع مبدع ومبتكر.
 ﲢقيﻖ التنمية البيئية اﳌستدامة للبيئة الساحلية من خﻼل إعداد خطة تطوير وﲢسﲔ البيئة الطبيعية ﶈميات جزر البحر اﻷﲪر .
 توفﲑ منظومة متكاملة من اﳋدمات اللوجيستية ﺫات كفاءة عاليه باﳌواني الواقعة على النطاق الساحلي ﳌسايرة تطور النظم العاﳌية للنقل.
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توجهات التنمية للمخططات القومية )مخطط شبكة الطرق القومية(
اﻷردن

المملكة العربية
السعودية

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

 ﲤثلت أهم توجهات ﳐطط شبكة الطرق القوميـة لتنميـة
نطاق ساحل البحر اﻷﲪر ﰲ:

 تنمية عدد من اﶈاور العرضية التي تصب على سـاحل البحـر اﻷﲪـر
)ﳏور بني  /سويف الزعفرانة  -ﳏور رأس غارب  /اﳌنيا /الشيخ فضل –
ﳏور أسيوط /سوهاج  /البحر اﻷﲪر(.
 تنمية عدد من الطرق كأسبقية أوﱃ .

 تنمية عدد من الطرق كأسبقية ثانية.
 طرق مستقبلية.

السودان
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توجهات التنمية للمخططات القومية )مخطط شبكة الطرق القومية(
محاور الطرق الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم  233لسنة 2016
صــدر القــرار اﳉمهــورى رقــم  233لســنة

6

 2016لتنمية اﻻراضى حول ﳏاور الطـرق

3

الــﱴ تقــرر ﲣصيصــها لصــاﱀ وزارة الــدفاع
والواقعة بعمﻖ  2كم على جانبيها.
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

بيان الطريﻖ

الطريــﻖ الــدائري اﻹقليمــي مــن تقاطعــه مــع طريــﻖ
القاهرة /اﻹسكندرية الصحراوي حتي تقاطعه مع طريﻖ
بلبــيس مــرورا بطريــﻖ الواحــات ،الفيــوم ،الصــعيد
الغربــي ،الصــعيد اﳊــر شــرق النيــل ،العــﲔ الســخنة،
السويس ،اﻹﲰاعيلية
طريﻖ بني سويف /الزعفرانة
طريﻖ اﻹﲰاعيلية /العوجة)الطريﻖ اﻷوسط(
طريﻖ طابا /رأس النقب
طريﻖ رأس النقب /نويبع )وادي وتﲑ(
طريﻖ العريش /رفﺢ
طريــﻖ شــرق بورســعيد /الشــط /عيــون موســي /شــرم
الشيخ
القطــاع الشــماﱄ مــن ﳏــور  30يونيــو )مــن دائــري
بورسعيد حتي تقاطع طريﻖ الصاﳊية(
ﳏور الضبعة بوصﻼته
طريﻖ الواحات البحرية /الفرافرة
طريﻖ بني مزار /الواحات البحرية )البويطي(
طريﻖ أسيوط /الفرافرة
طريﻖ عﲔ دالة /سيوﻩ
طريﻖ سيوﻩ /جغبوب
طريﻖ جنوب الفيوم /وادي الريان /الواحات البحرية
طريﻖ الفرافرة /عﲔ دالة
طريﻖ أسيوط /سوهاج /البحر اﻷﲪر
وصلة طريﻖ الشيخ فضل /طريﻖ رأس غارب
وصلة طريﻖ اﳌنيا /رأس غارب
طريﻖ قنا /سفاجا
طريﻖ مطروح /سيوﻩ

8

5

9

1

الزعفرانة
4

7
رأس غارب

سفاجا

14
بني سويف
15

2
18
19

17

21

بني مزار 11
10

13

المنيا
سوهاج

12

16

20
قنا

المصدر :المخططات اﻹستراتيجية لتنمية اﻷراضى حول محاور التنمية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2016
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية السياحية (2020
توزيع اﳌنتج السياحى على حسب اﳌناطﻖ السياحية بالنطاق الساحلي

أكثر من  1.000.000ليلة سياحية

أكثر من  50.000ليلة سياحية

أكثر من  100.000ليلة سياحية

أكثر من  5.000ليلة سياحية

المصدر :الخطة القومية ﻹستراتيجية تنمية السياحة المستدامة  - 2020وزارة السياحة  -هيئة التنمية
السياحية – .2009
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية السياحية (2020
 منطقة ﴰال البحر اﻷﲪر:

 ﲤتد هﺬة اﳌنطقـة علـى طـول سـاحل البحـر اﻷﲪـر مـن
الغردقة وحﱴ منطقة مرسى علم.

 الطاقة اﻹستيعابية اﳌتوقعة ﳍﺬﻩ اﳌنطقـة هـى 13مليـون
سائﺢ ﲝلول .2020
ً
 فنادق اﻹقامة اﳌوجودة حاليا هى  57ألف غرفة سـياحية،
 37.8ألــف غرفــة ســياحية ﲢــت التشــغيل 8 ،ألــف غرفــة
سياحية إضافية.

 ﲝلول عام  2020ستسـتوعب هـﺬﻩ اﳌنطقـة  58.5مليـون
غرفة سياحية ل 8.4مليون زائر .

 منطقة جنوب البحر اﻷﲪر:

ً
 ﲤتد هﺬﻩ اﳌنطقة جنوبا على طول سـاحل البحـر اﻷﲪـر
من منطقة مرسـى علـم خلـف شـبه جزيـرة بـرنيس إﱃ
منطقة علبة "ﳏمية طبيعية».

 الطاقة اﻹستيعابية اﳌتوقعة ﳍﺬﻩ اﳌنطقـة هـى  6مليـون

سائﺢ ﲝلول .2020
ً
 فنادق اﻹقامة اﳌوجودة حاليا هـى  5ألـف غرفـة موجـودة
ً
حاليا  12 ،ألف ﲢت التشغيل 65 ،ألف غرفة إضافية.
 ﲝلول عام  2020ستستوعب هﺬﻩ اﳌنطقـة  91ألـف غرفـة
سياحية.

المصدر :الخطة القومية ﻹستراتيجية تنمية السياحة المستدامة  - 2020وزارة السياحة  -هيئة التنمية السياحية – .2009
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية السياحية (2020
إحتياجات اﻹقامة على حسب كل منطقة سياحية بالنطاق الساحلي

اﳌنطقة اﻻساسية

اﳌنطقة

اللياﱃ
السياحية
بالفنادق
ومراكب
الرحﻼت
النيلية

الغرف
اﳌطلوب
تنفيﺬها عام
2020

الغرف
اﳌوجودة عام
2007

الغرف ﲢت
التشغيل

الغرف
الغرف
نسبة اﻹشغال
اﳌوجودة
اﻹضافية ﲢت
+الغرف ﲢت
2020
التشغيل
التشغيل

ﴰال البحر اﻷﲪر

ﴰال البحر اﻷﲪر

المصدر :الخطة القومية ﻹستراتيجية تنمية السياحة المستدامة  - 2020وزارة السياحة  -هيئة التنمية السياحية – .2009
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توجهات التنمية للمخططات القومية )خطط الهيئة العامة لموانئ البحر اﻷحمر(
اﳋطة اﻹستثمارية 2017/2018

ً

أوﻻ :مشروعات اﻹحﻼل والتجديد
اﳌشروع/العمليات

التكلفة
التقديرية
باﳌليون

مصادر
ﲤويل

اﳍدف

العائد

مشروع رفع كفاءة اﳋدمة باﳌواني
تطوير ورفع كفاءة اﻷرصفة

استكمال توريد معدات ﲪاية مدنية وﲪاية
بيئية وأجهزة كشف عن اﳌفرقعات
استكمال توريد أجهزة ﻻسلكية وكامﲑات
مراقبة
استكمال بناء وتوريد 2قاطرة ﲝرية قوة شد
70طن

ذاتي

استكمال عمرات جسية للقاطرات
بناء وتوريد لنش ﲝري

المصدر :الهيئة العامة لموانئ البحر اﻷحمر – الخطة اﻹستثمارية .2018 / 2017
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توجهات التنمية للمخططات القومية )خطط الهيئة العامة لموانئ البحر اﻷحمر(
ً
ثانيا :مشروعات التوسع واﳉديد
اﳌشروع/العمليات

التكلفة التقديرية
باﳌليون

اﳋطة اﻹستثمارية 2017/2018
مصادر
ﲤويل

اﳍدف

زيادة كفاءة ميناء الغردقة

استكمال أعمال إنشاء ﳏطة اﻻنتظار اﳋارجية

ذاتي

توريد وتركيب ﲡهيزات ﳏطة اﻻنتظار

استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين من المحافظات المختلفة وتقليل
زمن اﻹنتظار داخل الميناء والمحافظة على البنية التحتية للميناء ومنع انتظار
الركاب خارج الميناء والشوارع بالميناء المحيط والمحافظة على المظهر
الحضاري لمدينة الغردقة وتقديم خدمة جيدة للمتعاملين مع الميناء

ذاتي

ﻻستيعاب الزيادة في حركة النقل واستقبال السفن وتقليل زمن اﻻنتظار وسرعة
إنهاء اﻹجراءات للسفينة والعمﻼء

زيادة كفاءة ميناء السويس

استكمال رفع كفاءة حاجز اﻷمواج

زيادة إيرادات الدولة من النقد اﻷجنبي
نتيجة الزيادة المتوقعة في أعداد السياح
والظهور بمظهر يليق بسمعة مصر
السياحية وجذب مشروعات سياحية
استثمارية جديدة لزيادة فرص العمل
والدخل القومي

تجهيز المحطة باﻷثاث وبوابات الكشف على اﻷشخاص وتأمين المحطة

زيادة كفاءة ميناء نويبع
استكمال أعمال التطوير وإ،شاء أسوال اﳌنطقة
اﳉديدة ﻹنشاء ﳏطة متعددة اﻷغراﺽ

العائد

ذاتي

استكمال رفع كفاءة اﳌساعدات اﳌﻼحية

حماية اﻷرصفة والحفاظ على كفاءتها وتأمين سﻼمة دخول وخروج السفن

زيادة العائد اﻹقتصادي القومي وتنامي
حركة تداول البضائع والحاويات وإنشاء
المناطق الصناعية واﻹقتصادية بمحافظة
جنوب سيناء
زيادة موارد الهيئة مما ينعكس على الدخل
القومي

زيادة طاقة ميناء سفاجا

استكمال أعمال التطوير ﶈطة الركاب
والساحات والبنية التحتية باﳌيناء
استكمال اﻹدارة اﻻلكﱰونية وتوريد كامﲑات
مراقبة

ذاتي

تطوير الميناء ليصبح من أهم المواني العالمية نظرا ً لموقعه الجغرافي
زيادة معدﻻت السﻼمة واﻷمان في دخول وخروج السفن

نظم معلوماتية

استكمال منظومة ربط اﻹدارة اﻻلكﱰونية
بالسويس والزيتيات واﳌنظومة اﳌالية باﳍيئة
وتوريد كامﲑات مراقبة

زيادة العائد اﻹقتصادي وتنمية موارد
الدولة وجذب السفن الكبيرة العالمية وتقليل
زمن خروج ودخول هذه السفن

ذاتي

التطوير في اﻷداء والوصول بمواني الهيئة إلى المواني العالمية

زيادة العائد اﻻقتصادي باستخدام اﻹدارة
اﻻلكترونية وربط جهات العمل مع الميناء
وتبسيط اﻹجراءات وتقليص ساعات العمل
ومسايرة التطور بالمواني العالمية
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توجهات التنمية للمخططات القومية )خطط الهيئة العامة لموانئ البحر اﻷحمر(
اﳋطة الطويلة 2030
اﳍدف

اﳌشروع

التكلفة التقديرية

العمل على دعم وتنشيط السياحة واستقبال
سفن الكروز وزيادة معدل تداول البضائع ﲟيناء
السويس واستقبال السفن ﺫات اﳊموﻻت
اﳌتوسطة

تطوير ميناء السويس بإنشاء:
 محطة كروز سياحة مرحلة أولى
 مارينا لليخوت بجوار الرصيف الشمالي
 إنشاء محطة بضائع عامة

 250مليون دوﻻر

استكمال ﳏور التنمية العمﻼق )اﳌثلث
الﺬهبي( بالصعيد واﻹستفادة من مشروعات
التنمية بإقليم ﲰال ووسط وجنوب الصعيد
وربطه باﳌيناء وجﺬب استثمارات ﰲ ﳎال
الصناعة واﳋدمات اللوجيستية والتخزينية
وصناعة الﱰكيب والتجميع وﲢويل اﳊاويات
والبضائع من جنوب الوادي إﱃ ميناء سفاجا مع
استخدام السكك اﳊديدية وﲣفيف الضغط على
الطرق خاصة ﳏافظات الصعيد قنا-أسيوط-
أسوان-اﻷقصر واﻹستفادة من زيادة معدل تداول
البضائع اﳌتنامية بنسبة  %8عما كانت عليه قبل
عام 2011/2012
توفﲑ فرﺹ عمل مباشرة وغﲑ مباشرة للشباب
وخاصة ﻷبناء ﳏافظة جنوب سيناء وزيادة الدخل
القومي وتنشيط حركة التجارة واﻻستﲑاد
والتصدير بﲔ الشرق والغرب والتكامل مع
اﳌنطقة اﻹقتصادية ﳋليج العقبة باﳌملكة اﻷردنية
حل مشكلة الزيادة ﰲ الطلب على الطاقة
اﳌتجددة للمشروعات اﳉديدة واستخدام الفحم
ﰲ بيئة نظيفة وتوفﲑ مصادر الطاقة للشركات
العاملة ﲟنطقة الصعيد





زيادة طاقة ميناء سفاجا بإنشاء:
محطة متعددة اﻷغراض )حاويات/بضائع عامة(

 250مليون دوﻻر

مصدر
التمويل

استثمار

استثمار

زيادة طاقة ميناء نويبع بإنشاء:
محطة متعددة اﻷغراض )حاويات/بضائع عامة تشمل كافة المرافق
والخدمات اللوجيستية بميناء نويبع(

 250مليون دوﻻر

استثمار

تطوير ميناء الحمراوين بإنشاء:
محطة تداول الفحم بالحمراوين وذلك على ثﻼث مراحل :
 مرحلة أولى
 مرحلة ثانية
 مرحلة ثالثة

 100مليون
 35مليون
 45مليون

استثمار



العائد

على مراحل حتى 2030

على مراحل حتى 2030

على مراحل حتى 2030

على مراحل حتى 2030
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توجهات التنمية للمخططات القومية )خطط الهيئة العامة لموانئ البحر اﻷحمر(
موقع ميناء السويس وﳏطة كروز العاﳌية

ﳏطة الكروز

حوﺽ اﳌيناء
الرصيف اﳉنوبي
وحوﺽ الﱰسانة
اﳊوﺽ العائم
42

توجهات التنمية للمخططات القومية )خطط الهيئة العامة لموانئ البحر اﻷحمر(
اﳌوقع العام ﳌيناء سفاجا الكبﲑ
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توجهات التنمية للمخططات القومية )خطط الهيئة العامة لموانئ البحر اﻷحمر(
موقع ميناء نويبع
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توجهات التنمية للمخططات القومية )الخطط الحالية والمستقبلية للهيئة العامة لموانئ البحر اﻷحمر(
ميناء اﳊمراوين
ميناء
السويس
وﳏطة
كروز
العاﳌية

ميناء
نويبع

45

توجهات التنمية للمخططات القومية )وﻻيات اﻷراضي(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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التوجهات الحالية والمستقبلية للمخططات القومية )قطاعات التنمية والمشروعات المقترحة ذات التأثير(
اﳌشروعات اﳌقﱰحة )اﳊالية
واﳌستقبلية(
 إســـتكمال تنميـــة ﳏـــور قنـــاة
الســــويس كمركــــز لوجيســــﱴ
وصــناعى عــاﳌى )تنميــة منطقــة
ﴰال غرب خليج السويس(.
 تنمية اﳌدن الساحلية علـى البحـر
اﻷﲪــر وخلــيج الســويس لتصــبﺢ
مراكز منفﺬية .GATE

قطاعات التنمية اﳌقﱰحة
قطاع السويس /
الزعفرانة

تنمية صناعية ولوجيستية

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد
طاقة رياح وإمتيازات بﱰول

 توليــد طاقــة الريــاح علــى ســاحل
البحر اﻷﲪر.

قطاع الغردقة/
سفاجا
قطاع سفاجا /
القصﲑ

 إنشــاء عــدد مــن اﶈــاور العرضــية
لربط ساحل البحـر اﻷﲪـر بـوادي
النيل.

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

 تقويــة اﶈــور الطــوﱄ علــى ســاحل
البحر اﻷﲪر.

 تطوير مدينة وميناء سفاجا وإنشاء
مركــز اقتصــادى ولوجســﱴ ﴰــال
غرب سفاجا  ،ومركز سياحة بيئيـة
عاﳌي بﲔ سفاجا والقصـﲑ ﲟنطقـة
اﳌثلث الﺬهبي.
 تنمية اﳌنطقة اﳊدودية ]حﻼيب –
ابو رماد – شﻼتﲔ – جبل اﳌقسم[

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ
قطاع شﻼتﲔ /
حﻼيب

تنمية سياحية
تنمية صناعية وسياحية
ولوجيستية

تنمية سياحية

تنمية سياحية ولوجيستية
تنمية صناعية وتعدينية
تنمية سياحية ولوجيستية
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات اﻹقليمية

إسﱰاتيجية التنمية العمرانية

إسﱰاتيجية التنمية ﶈور

اﳌثلث الﺬهﱮ للثروﻩ اﳌعدنية

ﻹقليم جنوب الصعيد

الصعيد /البحر اﻷﲪر

)قنا /قفط  -سفاجا  -القصﲑ(

إسﱰاتيجية التنمية العمرانية

إسﱰاتيجية التنمية السياحية

إستخدامات اﻷراضي حول ﳏاور

ﻹقليم قناة السويس

للبحر اﻻﲪر حﱴ 2020

نطاق اﳉﻼلة
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )إستراتيجية التنمية العمرانية ﻹقليم جنوب الصعيد(
 الربط بـﲔ اﳌـزارات السـياحية اﻷثريـة والسـياحة الﱰفيهيـة
الشاطئية باﳌقاصد السياحية ﲜنـوب سـيناء وسـواحل البحـر
اﻷﲪر.

رأس غارب

 تطوير اﳌطارات القائمة وﲢسﲔ اﳋدمات بها.

الغردقة

ميناء
سفاجا

 تطوير اﳌواني القائمة وﲢسﲔ اﳋدمات بها.

سفاجا

ميناء
القصﲑ

 تعظيم اﻻستفادة من التجمعات العمرانية القائمـة وﲢسـﲔ
بيئتها.

القصﲑ

 ﳏور تنمية ) سكني – سياحي –صناعي(.

برنيس

 قطاع تنمية )زراعة ،سياحة ،تعدين ،عمران(.
شﻼتﲔ

 إقامة مراكز خدمات للقرى السياحية.

ميناء
أبو رماد

 إقامة مراكز خدمات للموانئ.
 إقامـــــة مـــــزارع
ﲰكية.

 مراكــــــــز
صناعية.

أبو رماد

 قـــــرى
زراعية.

حﻼيب

المصدر :إستراتيجية التنمية للمحافظات المصرية – إقليم جنوب الصعيد – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2008
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )إستراتيجية التنمية العمرانية ﻹقليم قناة السويس(

 تطوير اﳌواني القائمـة علـى خلـيج
السويس )السويس ،اﻷدبيـة ،العـﲔ
السخنة(.
 مناطﻖ تنمية عمرانية
 تنميــة اﳌنطقــة الصــناعية ﲜبــل
عتاقة.

ميناء السويس

ميناء اﻹدبية

ميناء السخنة

 اﳌنطقـــة الصـــناعية غـــرب خلـــيج
السويس.
 ﳏطات كهرباء بطاقة الرياح.

المصدر :إستراتيجية التنمية العمرانية ﻹقليم قناة السويس – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2013
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )المثلث الذهبى للثروه المعدنية(

سفاجا

القصﲑ

منطقـــــة اﳌثلـــــث
التعــــديني أحــــد
مراكــــز التصــــنيع
التعديني الرئيسية
ﲟصر – يعمل علـى
التصـــنيع الكامـــل
لكافـــــة اﳋامـــــات
التعدينيــة اﳌتاحــة
باﳌثلــــث و نطاقــــة
التـــاثﲑى اﻷﴰـــل
الشماﱄ و اﳉنوبي-
وهو منطقة التنمية
اﻻقتصادية اﳌتنوعـة
و متعــددة اﻻنشــطة
الرئيســـية ﲜنـــوب
مصر.

سفاجا
اﳉديدة

القصﲑ
اﳉديدة

 مركــز للمــال واﻷعمــال
والتجارةوبورصـــــــــــة
للمعادن.
 مناطﻖ تنمية سياحية.

مرسى علم

 منــــــاطﻖ وحــــــدات
الفوسفات اﳌكانية.
 مناطﻖ وحدات إستغﻼل
اﳊديد.
 وحـــــدات إســـــتغﻼل
اﳊراريات والسراميك.
 وحـــــدات إســـــتغﻼل
الﺬهب.

المصدر :مشروع المثلث الذهبي )قنا –فقط – سفاجا – القصير( – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2014
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )إستراتيجية التنمية السياحية للبحر اﻻحمر حتى (2020

المصدر :الخطة القومية ﻹستراتيجية تنمية السياحة المستدامة  - 2020وزارة السياحة  -هيئة التنمية السياحية – .2009
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )إستراتيجية التنمية السياحية للبحر اﻻحمر حتى (2020
أهــم اﳌشــروعات اﻻقتصــادية والعمرانيــة ﺫات التــاثﲑ علــى تنميــة اﳌنطقــة فــى ضــوء مقﱰحــات الدراســات
واﻻسﱰاتيجيات السابقة:
مدينة سفاجا قطب النمو الرئيسى باﳌثلـث التعـديﲎ – مدينـة قنـا اﳉديـدة
قطب النمو الثانوى.
التاكيد على الدور التنموى للمدن اﳉديدة اﳌقﱰحة شرق النيل .
الﱰابط والتكامل ما بﲔ توسعة ميناء سفاجا للركاب والبضائع و توطﲔ مركـز
لوجستيى وميناء جاف بظهﲑ سفاجا.
تنمية ظهـﲑ سـفاجا الصـحراوى وتـوطﲔ اﳌشـروعات اﻻقتصـادية اﻻسـتثمارية
الكﱪى والعمﻼقة بة .
تطوير وتنمية مينائى القصﲑ واﳊمراوين كمؤانى تعدينية متخصصة.
اقﱰح اقامة مدينة القصﲑ اﳉديدة لتحفيز التنمية على ﳏور قفط /القصﲑ.

المص در :الخط ة القومي ة ﻹس تراتيجية تنمي ة الس ياحة المس تدامة  - 2020وزارة الس ياحة -
هيئة التنمية السياحية – .2009

اﳌنطقة الصناعية جبـل اﳉـﲑ ﺫات اﳌسـطﺢ  59الـف فـدان سـوف يكـون اﳌركـز
التعديﲎ.
توطﲔ العديد من اﳌناجم واﶈاجر بوسط اﳌثلث التعديﲎ.
ﲢفيز نشاط استصﻼح اﻻراضى بوادى قنا.
ﲢفيز وتنشيط عملية التنمية السياحية فى القطاع سفاجا/القصﲑ.
العمل على تنمية واقامة مناطﻖ اﳊماية الطبيعية فى وادى قنا .
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )إستراتيجية التنمية لمحور الصعيد /البحر اﻷحمر(

المصدر :المخطط اﻻستراتيجي ﻻستخدامات اﻷراضى حول محور الصعيد – البحر اﻷحمر )سوهاج – سفاجا(  -الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى .2008 -
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )إستراتيجية التنمية لمحور الصعيد /البحر اﻷحمر(

المصدر :المخطط اﻻستراتيجي ﻻستخدامات اﻷراضى حول محور الصعيد – البحر اﻷحمر )سوهاج – سفاجا(  -الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى .2008 -
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )إستخدامات اﻷراضي المقترحة لمحور الزعفرانة  /بني سويف(
إستخدامات اﻷراضي اﳌقﱰحة ﶈور الزعفرانة – بني سويف

إﲨاﱄ طول اﶈور  160كم
مزارع رياح
تنمية
عمرانية

مناطﻖ صناعات صغﲑة
ومتوسطة ومناطﻖ
لوجيستية
سياحة بيئية وسفاري

خشم
الرقبة

ﳏمية اﳉﻼلة القبلية

18كم

 39كم

تنمية
عمرانية

 54كم

مناطﻖ صناعية

تنمية
عمرانية

وأنشطة تعدينية

 49كم

أراضي استصﻼح

استصﻼح زراعي

مزارع رياح

مناطق صناعية
محميات طبيعية
مناطق سياحية
محطات طاقة رياح
تنمية عمرانية

وانشطة تعدينية

مدينة
الزعفرانة

مناطق صناعات صغيرة
ومتوسطة ومناطق لوجيستية

سياحة بيئية وسفاري

مدينة الكريمات
الزعفرانة

زراعي قائم
بني
سويف

الزعفرانة

سياحة
شاطئية

محمية الجﻼلة القبلية

خشم الرقبة

مناطق صناعية
وانشطة تعدينية

بني سويف

الجديدة

المصدر :المخططات اﻹستراتيجية لتنمية اﻷراضى حول محاور التنمية  -الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى .2017 -
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توجهات التنمية للمخططات اﻹقليمية )إستخدامات اﻷراضي المقترحة لمحور رأس غارب/بني مزار ،المنيا(
إستخدامات اﻷراضي اﳌقﱰحة ﶈور رأس غارب – بني مزار ،اﳌنيا

إﲨاﱄ طول اﶈور 239كم

طول الوصلة  90كم
تنمية عمرانية

مزارع رياح
تنمية عمرانية
مزارع رياح
منطقة
لوجيستية

تنمية عمرانية
سياحة بيئية
وسفاري

منطقة إمتيازات
بﱰول

سياحة بيئية وسفاري

منطقة
لوجيستية

تنمية عمرانية
مزارع رياح

ﳏمية وادي قنا

طول الوصلة 184كم
78كم

مدينة
رأس
غارب

رأس
غارب منطقة
لوجستية
محمية
مﻼحات
رأس شقير

إمتيازات
سياحة بيئية وسفاري
بترول
توليد
كهرباء

)طاقة
رياح(

مناطﻖ صناعية
وأنشطة تعدينية

مناطﻖ صناعية
وأنشطة تعدينية
تنمية عمرانية

خدمات طريﻖ

 14كم

زراعة
قائمة

طول الوصلة  55كم
 23كم

57كم

المدينة
اللوجستية
المنطقة
اللوجستية

سياحة بيئية
وسفاري

 67كم

مدينة الرخام

توليد كهرباء )طاقة رياح(
صناعة وتعدين

بني مزار
الجديدة

صناعة
وتعدين

بني
مزار

زراعي
قائم

محمية وادي قنا

المنيا

توليد كهرباء
)طاقة رياح(

المنيا
الجديدة

المصدر :المخططات اﻹستراتيجية لتنمية اﻷراضى حول محاور التنمية  -الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى .2017 -
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التوجهات الحالية والمستقبلية للمخططات اﻹقليمية )نطاقات التنمية والمشروعات المقترحة ذات التأثير(
اﳌشروعات اﳌقﱰحة )اﳊالية
واﳌستقبلية(

قطاعات التنمية اﳌقﱰحة

 إســـتكمال تنميـــة ﳏـــور قنـــاة
الســــويس كمركــــز لوجيســــﱴ
وصــناعى عــاﳌى )تنميــة منطقــة
ﴰال غرب خليج السويس(.
 تنمية إستخدامات اﻹراضـي حـول
ﳏور الزعفرانة – بني سويف.
 تنمية إستخدامات اﻹراضـي حـول
ﳏــور رأس غــارب – بنــي مــزار،
اﳌنيا.
 تنمية إستخدامات اﻹراضـي حـول
ﳏور الصعيد /البحر اﻷﲪر.
 مدينة سفاجا قطب ﳕو الرئيسـى،
وإقـــﱰح إقامـــة مدينـــة القصـــﲑ
اﳉديدة وسـفاجا اﳉديـدة ﲟنطقـة
اﳌثلث الﺬهبي.
 إقامـــة مركـــز فنـــار رأس غـــارب
الســــياحى و مركــــز الزعفرانــــة
السياحى.
 إقامة ﳏطات لتوليـد الطاقـة مـن
طاقة الرياح.

سفاجا
اﳉديدة

القصﲑ
اﳉديدة

قطاع السويس /
الزعفرانة

تنمية صناعية وعمرانية
ولوجيستية

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد
طاقة رياح وإمتيازات بﱰول

قطاع الغردقة /
سفاجا
قطاع سفاجا /
القصﲑ

مراكز مال وأعمال وتنمية
سياحية
تنمية صناعية وعمرانية
ولوجيستية

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس /
شﻼتﲔ

تنمية سياحية

قطاع شﻼتﲔ /
حﻼيب

تنمية سياحية وزراعية
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات المحلية

ﳐطط التنمية العمرانية ﶈافظة

إسﱰاتيجية التنمية العمرانية

ﳐططات التنمية العمرانية ﳌدن

البحر اﻷﲪر

ﶈافظة السويس

النطاق الساحلي
59

توجهات التنمية للمخططات المحلية )مخطط التنمية العمرانية لمحافظة البحر اﻷحمر(
ﳐطط التنمية العمرانية ﶈافظة
البحر اﻷﲪر

المصدر :مخطط التنمية العمرانية لمحافظة البحر اﻷحمر  -الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى .1998 -
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )مخطط التنمية العمرانية لمحافظة البحر اﻷحمر(
 التوسع ﰲ انشاء ﲡمعات عمرانية جديدة ﰲ الظهـﲑ الصـحراوي للشـريط السـاحلي للبحـر
اﻷﲪر وأيضا اﻻستفادة من اﳌقومات التعدينية ﰲ اﳌناطﻖ اﳌتاﲬة للمحافظة.
 وضع خطط لﻼرتقاء باﳌناطﻖ العشوائية وباﻻخص الغﲑ أمنه منها.
 تطوير مناطﻖ حﻼيب وشﻼتﲔ واعـدداها ﻻسـتيعاب فـائض سـكاني ﳝكـن اسـتيعابه بهـﺬﻩ
اﳌناطﻖ.
 اقامة ﲡمعات عمرانية جديدة لزيادة عدد التجمعات وبـاﻻخص اﳌتوسـطة والتـي يفتقـدها
النسﻖ العمراني ﶈافظة البحـر اﻷﲪـر وبـاﻻخص ﰲ نطـاق مدينـة الغردقـة وسـفاجا ﻻتسـاع
النطاق التنموي بهم.
 الربط العرضي مع ﳏافظات الصعيد لزيادة التبادلية اﻻقتصادية واﳋدمية.
 تطوير مطار الغردقة الدوﱄ ﻻستيعاب عدد أكﱪ من الطائرات.
 توسعة ميناء سفاجا واقامة عدد من اﳌناطﻖ اللوجسيتية عليه.
 ادراج خطط لتغطية اﳌناطﻖ الغﲑ مغطاة ﲞدمة الصرف الصحي ﰲ باقي مدن اﶈافظة
 اﻻسراع ﰲ انشاء ﳏطات ﲢلية مياة البحر ﰲ اﳌناطﻖ اﻷكثر جاهزية لﺬلك.
 التوسع ﰲ انشاء توليد الكهرباء من مزارع الرياح ﰲ نطاق مدينة الغردقة وسفاجا.
 وضع خطط لزيادة ﲤيز النشاط السياحي للمنافسة العاﳌية.
 تطوير القطاع التعديني واقامة امعات اﻻستخراجية العمﻼقة ﰲ الظعﲑ التعديني للنطاق
الساحلي.
 اﻻستفادة من تعدد اﳌوانئ باﶈافظة واقامة اﳌناطﻖ اللوحيستية واﻻقتصادية اﳋاصة.
 التوسع ﰲ مناطﻖ اﻻستصﻼح ﰲ مناطﻖ حﻼيب وشﻼتﲔ
المصدر :مخطط التنمية العمرانية لمحافظة البحر اﻷحمر  -الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى .1998 -
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )إستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظة السويس(
 تنمية منطقة عيون موسى ﻷغراﺽ السياحة الدينية والعﻼجية.

 إقامة اﳌنتجعات السياحية على طول الطريﻖ )العﲔ السخنة  /أبوالدرج /الزعفرانـة /
اﳉريفات( ،مع إنشاء موتيﻼت على الطريﻖ الساحلى ) السويس  /الغردقة ( ،وإنشـاء
اﳌنتزﻩ القومى فى وادى كسيب جنوب العﲔ السخنة ) 20فدانا(.
 التنمية السياحية للمنطقة اﳌمتدة جنـوب العـﲔ السـخنة حـﱴ الزعفرانـة بطـول
حواﱃ  75كم ،خاصة منطقة الزعفرانة الﱴ تصلﺢ لعمل مركز عاﳌى للغوﺹ.
 تنمية الثروة السمكية بتطوير اﳌصايد الطبيعية اﳌتاحـة ،وإحـﻼل وﲡديـد مراكـب
الصيد ،وتنمية اﻻستزراع السمكي ومستلزماته ،وتنمية الصـيد فـى أعـاﱃ البحـار
ودعم برامج البحوث واﻷرشاد.

 التــدرج ﰲ تنميــة اﳌنــاطﻖ الصــناعية اﳌســتهدفة ﲝيــث يــتم اســتكمال مقومــات
ومدها بكافة مرافقها وخدماتها قبل البدء فى ًإقامة مناطﻖ
اﳌناطﻖ اﳉارى إنشاؤها ّ
جديدة ،مع مراعـاة التخيـر الـدقيﻖ للصـناعات اﳌـراد توطينهـا منعـا لﻺزدواجيـة
وإهدار طاقات إنتاجية وأصول رأﲰالية.
 اﻻرتكاز على عدد من اﳌواقع كأقطاب ﳕـو ،وعلـى رأسـها مدينـة السـويس كمـوطن
للصناعات الرئيسية واﳋدمات اﻹقليمية )مثل مؤسسات التعليم اﳉامعى(.

السويس
ميناء السويس
ميناء عتاقة
الكرﳝات  /الزعفرانة

ميناء العﲔ السخنة
وادي عربة /غرب الزعفرانة

تنمية صناعية
إراضي إستصﻼح زراعي
ﲡمعـــات مســـتهدف ﲢجيمهـــا
ً
سكانيا

ﳏافظة
القاهرة

ﳏافظة
اﳉيزة

بني مزار /راس غارب

تنمية سياحية
مزارع ﲰكية
ﲡمعات جديدة
مواني ﲜرية

ﳏافظة البحر اﻷﲪر

المصدر :إستراتيجية التنمية للمحافظات المصرية – محافظة السويس – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2008
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توجهات التنمية للمخططات المحلية )مخططات التنمية العمرانية لمدن النطاق الساحلي(

عدد السكان

 40000نسمة

اﳌساحة

 11324.10فدان

فرﺹ العمل

 9750فرصة عمل

المصدر :التنمية العمرانية )مدينة حﻼيب – محافظة البحر اﻷحمر( – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

 روعي ﰲ اﳌخطط العام للمدينة مايلي:

 دفع عجلة التنمية الشاملة باﳌنطقة من خﻼل تقوية القاعـدة اﻻقتصـادية والتأكيـد علـى
قطاع السياحة كقطاع تنموي رائد.
 العمل على توطﲔ بدو اﳌنطقة وﲢويل ﳕط حيـاتهم مـن البـدلوة والﱰحـال إﱃ حيـاة
اﻹستقرار.

عدد السكان

 1006251نسمة

اﳌساحة

 24032.3فدان

 ﰎ اﻹتفاق على أن يكون شعار اﳌدينة »السويس:بوابـة النهضـة اﳊديثـة« علـى أن
تكون رؤية اﳌدينة »مدينة:حضرية – ﳐططة – إقتصادية  -بيئية«
 وقد روعي ﰲ اﳌخطط العام للمدينة مايلي:

 التأكيد على دور اﳌدينة اﻻقتصادي وﺫلك عن طريﻖ إحداث تنوع فى اﳌنتج اﻻقتصادى مع
التأكيد على وجود كفاءة وكفاية للبنية اﻷساسية باﳌدينة لزيادة فرﺹ اﳌدينة اﻻستثمارية.
 تطوير اﳍيكل العمرانى ﳌدينة السويس وتوجيه وتنظيم اﻹمتداد العمرانى ﲟا ﳛقﻖ
التنمية اﳌتوازنة واﳌتكاﳑة بﲔ القطاعات التنموية
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نتائج دراسة توجهات التنمية للنطاق الساحلي
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نتائج دراسة توجهات التنمية )نطاقات التنمية والمشروعات المقترحة ذات التأثير(
اﳌشروعات اﳌقﱰحة )اﳊالية
واﳌستقبلية(

قطاعات التنمية اﳌقﱰحة
قطاع السويس /
الزعفرانة

 إستكمال تنمية ﳏور قناة السويس كمركـز
لوجيســﱴ وصــناعى عــاﳌى )تنميــة منطقــة
ﴰال غرب خليج السويس(.
 تنميــة اﳌــدن الســاحلية علــى البحــر اﻷﲪــر
وخلــيج الســويس لتصــبﺢ مراكــز منفﺬيــة
.GATE

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

 توليد طاقة الرياح على ساحل البحر اﻷﲪر.
 تقوية اﶈور الطوﱄ على ساحل البحر اﻷﲪر.
 إنشاء عدد من اﶈاور العرضية لـربط سـاحل
البحر اﻷﲪر بوادي النيل.
 تطوير مدينـة ومينـاء سـفاجا وإنشـاء مركـز
اقتصــادى ولوجســﱴ ﴰــال غــرب ســفاجا ،
ومركــز ســياحة بيئيــة عــاﳌي بــﲔ ســفاجا
والقصﲑ ﲟنطقة اﳌثلث الﺬهبي.
 تنمية اﳌنطقة اﳊدودية ]حﻼيب – ابـو رمـاد
– شﻼتﲔ – جبل اﳌقسم[

سفاجا
اﳉديدة

القصﲑ
اﳉديدة

تنمية صناعية ولوجيستية
وعمرانية

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد
طاقة رياح وإمتيازات بﱰول
مراكز مال وأعمال وتنمية
سياحية

قطاع الغردقة/
سفاجا
قطاع سفاجا /
القصﲑ

تنمية صناعية وسياحية
ولوجيستية وعمرانية

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

تنمية سياحية

 تنميــة إســتخدامات اﻹراضــي حــول ﳏــور
الزعفرانة – بني سويف.
 تنمية إستخدامات اﻹراضي حول ﳏور رأس
غارب – بني مزار ،اﳌنيا.

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ

تنمية سياحية ولوجيستية

 إقامة مركز فنار رأس غارب السياحى و مركز
الزعفرانة السياحى.

قطاع شﻼتﲔ /
حﻼيب

تنمية صناعية وتعدينية
وزراعية
تنمية سياحية ولوجيستية
وزراعية

 تنميــة إســتخدامات اﻹراضــي حــول ﳏــور
الصعيد /البحر اﻷﲪر.

 إقامة ﳏطات لتوليد الطاقة من طاقة الرياح.
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مقومات ومحدات التنمية لﻺطار اﻷشمل للنطاق الساحلي
للبحر اﻷحمر
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مقومات التنمية بنطاق ساحل البحر اﻷحمر )المقومات والموارد الزراعية(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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مقومات التنمية بنطاق ساحل البحر اﻷحمر )المقومات والموارد السياحية(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني 2017 -
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مقومات التنمية بنطاق ساحل البحر اﻷحمر )المقومات والموارد الصناعية والتعدينية(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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محددات التنمية بنطاق ساحل البحر اﻷحمر )صﻼحيات اﻷراضي للتنمية(

تنمية صناعية
تنمية زراعية
تنمية سياحية
تنمية صناعية

تنمية سياحية
وصناعية
ولوجيستية

تنمية سياحية
وصناعية

تنمية سياحية

المصدر:قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع –
الهيئة العامة للتخطيط العمراني 2017 -
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تحليل الوضع الراهن للنطاق الساحلي )التحليل الوصفي (SWAT
نقاط القوة

نقاط الضعف

 وج ود موس م س ياحى طوي ل يمت د لمعظ م الع ام ،مم ا يعط ى النط اق
الساحلي ميزة تنافسية فى صناعة السياحة.
 توافر طبيعة بكر وحياة بحرية فريدة مما يجعل من المنطقة واحدة م ن
أهم نقاط الجذب السياحى العالمى لمصر.
 ت وافر أم اكن متع ددة عل ى الس احل تص لح ﻹنش اء المراس ى والم وانئ
البحري ة ب دون التس بب ف ى أى ت أثيرات س لبية عل ى حرك ة التي ارات
والمواد الرسوبية والشعاب المرجانية.
 تواجد بعض المحميات الطبيعية المحددة بقرار رئ يس مجل س ال وزراء
رقم  642لسنة  1995تتمثل فى محميات وادى الجمال وجبل علبة.
 إنخفاض الكثافات السكانية بمعظم إجزاء النطاق.
 وف رة الم واد التعديني ة وتتمث ل ف ى ) الخام ات الفلزي ة ،والﻼفلزي ة،
وخام ات الطاق ة ،وخام ات م واد البن اء وص ناعات اﻷس منت ،وأحج ار
الزينة( إلى جانب الحديد والفوسفات والذهب .
 توافر مناطق ﻻنتاج الطاقة الجديدة والمتج ددة ) طاف ة الري اح والطاف ة
الشمسية (.
ؤانى
ارات وم
ية )مط
ة اﻻساس
وفير البني
ت
وطرق (.
 تننوع الموارد واﻻنم اط الس ياحية ) س ياحة س فارى  ،س ياحة ش اطئية
والغط س ،س ياحة بيئي ة  (..حي ث يعتب ر ه ذا القط اع م ن أه م مص ادر
الدخل والنقدى اﻻجنبى .
 وج ود العدي د م ن المنتجع ات الس ياحية والفن ادق والمراك ز الس ياحية
القائمة.
 وج ود ش بكة متمي زة م ن الط رق اﻹقليمي ة ،كم ا س وف ي تم ت دعيمها
بمحاور عرضية لربط الشرق بالغرب.

 تأكل الشواطئ والكثبان الرملية والفوالق والصدوع والزﻻزل .
 فصل سلسلة مرتفع ات وجب ال الص حراء الش رقية ب ين ال وادى وس احل
البحر اﻷحمر مما يعطى اﻹحساس بالعزلة.
 تمثل مخرات اﻷودية المتجهة من الغرب إلى الشرق باتج اه البح ر أه م
المعوقات الطبيعية الواجب أخ ذها ف ى اﻻعتب ار ف ى مش روعات التنمي ة
العمرانية ،حيث يتعرض الشريط الساحلى بس ببها إل ى س يول ذات ق وة
تدميرية فى بعض مناطقه.
 اﻹرتفاع النسبى لدرجات الحرارة خﻼل فص ل الص يف خاص ة ب اﻷجزاء
الجنوبية وزيادة معدﻻت اﻹشعاع الحرارى بالمناطق الجبلية.
 تلوث مياه وشواطئ المنطقة الممتدة من الزعفران ة حت ى رأس جمش ة
بطول  220كيلو متر بمخلفات البترول.
 قيام بعض القرى السياحية الواقعة فى قط اع الغردق ة/س فاجا بالص رف
فى مياه البحر .ومع كثرة هذه القرى بدأت مظ اهر التل وث ف ى الظه ور
بم ا ل ذلك م ن أث ار س لبية عل ى ال رواج الس ياحى ال ذى تش هده منطق ة
البحر اﻷحمر.
 التغيير والتعديل فى خط الساحل ب بعض المن اطق ب الردم أو الحف ر مم ا
تسبب فى تدمير واسع لمناطق الشعاب المرجانية الشاطئية.
 ضعف إستغﻼل الموارد السياحية الموجودة.
 ضعف الخدمات السياحية المقدمة للسياح.
 تدهور الحالة العامة للسكك الحديدية )خط بضائع سفاجا  /قنا(.
 سوء حالة وسائل النقل الجماعي البرية.
 ضعف درجات اﻷمان وخصوصا ً علي الط رق الت ي تتك ون م ن ح ارتين
إتجاهين.
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تحليل الوضع الراهن للنطاق الساحلي )التحليل الوصفي (SWAT
مكامن الفرﺹ اﳌتاحة

اﳌخاطر والتهديدات

 ق رب النط اق م ن من اطق التنمي ة الس ياحية بجن وب س يناء
المتنوع في السياحة مما يدعم فرص التكامل السياحي.
 إمكانية تحقيق التكامل اﻻقتصادى بين النطاق والمحافظات
المجاورة وخاصة فى قطاع الصناعة.
 التوسع فى إنشاء الصناعات التعدينية.
 إهتمام الدولة بالتنمية السياحة.
 فرص ة ال ربط الس ياحي للم زارات الس ياحية م ع الم زارات
الس ياحية ف ى المحافظ ات المج اورة المني ا  ،اﻻقص ر و
اسوان.
 إهتمام الحكوم ة المركزي ة ب دعم مش اريع البني ة اﻷساس ية
وخاصة فى محافظات الصعيد.
 فرص ة إنش اء ط رق إقليمي ة جدي دة وتط وير الم ؤانى
والمطارات.
 دخ ول القط اع الخ اص ف ى تنفي ذ مش روعات الطاق ة
المتجددة.
 فرص اﻻستفادة من الموارد التعدينية ب الظهير الص حراوي
بما يساهم في التوسع اﻻستثماري في المجال التعديني.

 تأكل النطاق الشاطئ للساحل نتيج ة عملي ات النح ر وال ردم
خارج نطاق متابعة الدولة.
 إس تمرار ترك ز جه ود التنمي ة اﻻقتص ادية عل ى المس احة
الس احلية فق ط دون ال دخول للعم ق الص حراوي يزي د م ن
الض غوط البيئي ة عل ى النط اق الس احلي خاص ة ف ي ض وء
حساسيته البيئية المرتفعة.
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رؤية التنمية المقترحة للنطاق الساحلي
للبحر اﻷحمر
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رؤية التنمية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر

ساحل البحر اﻷﲪر بوابة مصر الشرقية وﳏور تنموي ﺫو
مدن منفﺬية  GATEيضم مزايا تنافسية سياحية بيئية
وترفيهية واعدة ،وإمكانات طاقة خضراء تتمثل ﰲ )طاقة

الرياح( ،وغني باﳌوارد التعدينية واللوجستيات الداعمة
للصناعات التعدينية اﻻستخراجية باﳌناطﻖ الصناعية
بالنطاق الساحلي )شرق خليج السويس ،اﳌثلث الﺬهبي(.
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القطاعات التنموية المقترحة وعمق النطاق الساحلي
للبحر اﻷحمر
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اﻷسس المتبعة لتحديد القطاعات التنموية للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
 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 ) 10كـم مـن خـط السـاحل(
حيث ﰎ اﻷخﺬ ﰲ اﻹعتبار حدود سلسلة جبال البحر اﻷﲪر والتي قلت ﰲ بعض اﳌناطﻖ عن 10كم.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
حدود النطاق الساحلي اﳌقﱰحة
توجهات التنمية

1

2

5

295كم

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

78كم

قطاع سفاجا /
القصﲑ 4

62كم

قطاع الغردقة/
سفاجا 3

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد طاقة
رياح وإمتيازات بﱰول

مراكز مال وأعمال وتنمية سياحية
تنمية صناعية وسياحية ولوجيستية
وعمرانية

تنمية سياحية

تنمية سياحية ولوجيستية

166كم

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ /
حﻼيب 6

تنمية صناعية
تنمية زراعية
تنمية سياحية

265كم

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

130كم

قطاع السويس /
الزعفرانة

تنمية صناعية ولوجيستية
وعمرانية

الصﻼحيات البيئية

تنمية صناعية

تنمية سياحية وصناعية
ولوجيستية

تنمية سياحية وصناعية

تنمية سياحية

تنمية صناعية وتعدينية وزراعية
تنمية سياحية ولوجيستية وزراعية
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
م

القطاع التنموي

طول القطاع

توجهات التنمية

الصﻼحيات
البيئية

التوافﻖ بﲔ
توجهات التنمية
والصﻼحيات

القرار النهائي للوظيفة اﻻقتصادية
للفطاع
 تنمي ة إقتص ادية متكامل ة )ص ناعية –
زراعي ة – لوجس تية  -س ياحية
عمرانية(.

 1قطاع السويس  /الزعفرانة

130كم

ة
 تنمي ة ص ناعية  تنمي
ناعية
ص
تية
ولوجيس
وزراعية.
وعمرانية.

متوافق

 2قطاع الزعفرانة /رأس غارب /الغردقة

265كم

 تنمي ة س ياحية
ومن اطق تولي د طاق ة  تنمية ص ناعية
ولوجيستية.
ري اح وإمتي ازات
بترول.

متوافق إلى حد ما
)أولوية  5للتنمية
السياحية(

 تنمي ة س ياحية ومن اطق تولي د طاق ة
ولوجس تية لخ دمات من اطق إمتي ازات
بترول.

 3قطاع الغردقة /سفاجا

62كم

 تنمي ة س ياحية
 مراك ز م ال وأعم ال
ناعية
وص
وتنمية سياحية.
ولوجيستية.

متوافق

 تنمي ة س ياحية عمراني ة ومراك ز م ال
وأعمال وخدمات لوجيستية عالمية.

 4قطاع سفاجا  /القصﲑ

78كم

 تنمي ة ص ناعية  تنمي ة س ياحية
ناعية
وص
وسياحية ولوجيستية
ولوجيستية.
وعمرانية.

متوافق

 5قطاع القصﲑ /مرس علم  /برنيس

295كم

 تنمية سياحية.

 تنمي ة س ياحية
ناعية
وص
ولوجيستية.

متوافق

 6قطاع برنيس /شﻼتﲔ  /حﻼيب

166كم

 تنمي ة ص ناعية
وتعديني ة وزراعي ة
 تنمية سياحية.
وتنمي ة س ياحية
ولوجيستية.

غير متوافق

 تق ديم خ دمات الم وانى والص ناعات
التجميعي ة وإس تخراج البت رول الخ ام
والتنقي ب ع ن الث روات الطبيعي ة
والص ناعات التحويلي ة وأنش طة ص يد
اﻷسماك والسياحة البيئية.

 تنمية سياحية وصناعية ولوجيستية.

 تنمية سياحية ولوجيستية.
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البيانات اﻷساسية للتجمعات العمرانية أو الكيانات الساحلية للنطاق الساحلي
التجمع
العمراني /
الكيان

نوع التجمع/
الكيان

عدد
السكان
يوليو
2016

النشاط/اﻷنشطة الرائدة

نقاط اﻻتصال

الدور الوظيفي

حاﱄ

مستقبلي

حاﱄ

مستقبلي

ميناء
ﲝري

منفﺬ
مطار جوي سكة حديد
بري

العﲔ السخنة

مدينة

532

السياحة

السياحة

مدينة تابعة

مركز تنمية سياحية

ميناء العين
السخنة

-

-

-

زعفرانة

مدينة

580

إستخراج البترول

إستخراج البترول

مدينة تابعة

مركز تنمية صناعية

-

-

-

-

رأس غارب

مدينة

39389

الصناعة

الصناعة

عاصمة مركز

قطب تنمية صناعية

-

-

-

-

رأس شقﲑ

منطقة تعدين

التعدين

التعدين

مركز تعديني

-

الغردقة

مدينة

199428

السياحة  -الخدمات

السياحة  -الخدمات

عاصمة محافظة

سفاجا

مدينة

42124

التعدين – خدمات
المواني

صناعي  -لوجيستي

عاصمة مركز

القصﲑ

مدينة

43694

مركز تنمية صناعية
مطار الغردقة
قطب تنمية سياحية
ميناء الغردقة
الدولي
عالمي
خط سفاجا /
مركز إقتصادي
ميناء سفاجا
قنا  -بضائع
عالمي
خط القصير /
مركز تنمية صناعية
قنا  -مقترح
ميناء مرسى مطار مرس
مركز تنمية سياحية
علم الدولي
علم

-

عاصمة مركز

مرسى علم

مدينة

5365

السياحة

السياحة

عاصمة مركز

برانيس

مدينة

802

السياحة

السياحة

مدينة تابعة

مركز تنمية سياحية ميناء برنيس

ﳏور
للتنمية
محور القاهرة –
العين السخنة
محور بني
سويف -
الزعفرانة
محور المنيا /
الشيخ فضل
رأس غارب
-

-

-

-

محور الصعيد /
البحر اﻷحمر

-

طريق مرس علم
 أدفوطرريق رأس
بيناس  -أسوان
-

-

-

-

وادي اﳉمال
شﻼتﲔ
أبو رماد

محمية

0

السياحة  -التجارة

السياحة  -التجارة

مركز سياحي

مركز تنمية سياحية

-

-

-

-

مدينة

12191

الخدمات  -السياحة

الخدمات  -السياحة

عاصمة مركز

مركز تنمية سياحية

-

-

-

-

-

قرية

5140

الزراعة

الزراعة

قرية أم

مركز تنمية ريفية

-

-

-

علبة

محمية

0

السياحة

السياحة

مركز سياحي

مركز تنمية سياحية

-

-

-

حﻼيب

مدينة

2684

الخدمات  -الزراعة

الخدمات  -الزراعة

عاصمة مركز

مركز تنمية سياحية
وخدمات لوجيستية
إقليمي

ميناء حﻼيب

ميناء
حدربة
البري
ميناء
حدربة
البري

-

-

-

-

-
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تقييم الوضع الراهن للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
التجمع العمراني/الكيان
العين السخنة

شاطئ ساحلى

السياحة

√

شاطئية

محاجر ومناجم  -طاقة رياح
بترول وغاز  -شاطئ ساحلى

خامات محاجر
كهرباء
إستخراج بترول
سياحة

رأس غارب

آبار بترولية بحرية
شاطئ ساحلى

إستخراج بترول

√
√
√
√
√
×

رخام ورمال زجاج
كهرباء
بترول وغاز
شاطئية

رأس شقير

آبار بترولية بحرية

إستخراج بترول

√

بترول وغاز

الغردقة

شاطئ ساحلى

السياحة

√

شاطئية
طبيعية وسفارى

سفاجا

شاطئ ساحلى
 -محاجر ومناجم

الزعفرانة

ساحل البحر
اﻷحمر

اتساق اﳌوارد والدور الوظيفى
النشاط الرئيسى استغﻼل اﳌورد
اﳌورد الرئيسى

تكامل/تنافسية اﻷدوار الوظيفية
التنافس
التكامل
التخصص

 -ميناء سفاجا

السياحة  -التعدين
خدمات المواني

√
√
√
√
√

شاطئ ساحلى  -محاجر ومناجم
ميناء القصير

السياحة  -التعدين
خدمات المواني

مرسى علم

شاطئ ساحلى

السياحة

√

برنيس

شاطئ ساحلى

السياحة

محمية طبيعية  -شاطئ ساحلى

زيارات سياحية

√
√
×
×
√
×
√
×
×
×
×

القصير

بترول وغاز

شاطئية
طبيعية وسفارى
شاطئية
طبيعية وسفارى

√

وادي الجمال
شﻼتين
أبو رماد

شاطئ ساحلى
مراعى وسوق جمال
شاطئ ساحلى
أسماك وميناء صيد

علبة

محمية طبيعية  -خامات تعدينية

حﻼيب

شاطئ ساحلى
ظهير صحراوى وجبال

 تجارة جمال -صيد أسماك

√
√
√
√
√

تصنيع خامات
رفع كفاءة
تنويع سياحى
اﻷولوية للبترول

√
√
√
√

√
√

√

طبيعية وسفارى

√

صيد أسمال

تنويع سياحى

√

شاطئية
طبيعية وسفارى
غطس وسفارى

 -تجارة جمال

مﻼحظات

√

√

√

√
√

تنويع سياحى
تنمية وتنويع سياحى
تصنيع وتصدير  -مدينة لوجيستية
تنمية وتنويعسياحى؛ صيد
تصنيع وتصدير  -تطوير وتحديث
تنويع سياحى
تنويع سياحى
 تنمية سياحيةتنويع سياحى  -تصنيع وتصدير
تنمية سياحية
تطويرالميناء؛مزارع سمكية.
تنمية سياحية  -استخراج وتصنيع
تنمية سياحية
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التوجهات التنموية للنطاقات الساحلية  /المساحات غير المستغلة  /الظهير
التجمع العمراني/الكيان
العين السخنة
زعفرانة
رأس غارب
رأس شقير
الغردقة

ساحل
البحر
اﻷحمر

سفاجا
القصير
مرسى علم
برنيس
وادي الجمال
شﻼتين
أبو رماد
علبة
حﻼيب

التوجهات التنموية للنطاقات الساحلية للبحر اﻷﲪر /اﳌساحات غﲑ اﳌستغلة /الظهﲑ
أنشطة لوجيستية لخدمة نشاط ميناء السخنة.
تنويع النشاط السياحى لخدمة السياحة المحلية )مدينة ترفيهية؛ رياضات تسلق الجبال؛ مدينة ألعاب مائية؛(..؛ مراكز تجارية وتسوق.
منطقة صناعات تعدينية ومحاجر.

 -توسيع نطاق استغﻼل طاقة الرياح ورفع كفاءتها.

تنويع النشاط سياحى لخدمة السياحة المحلية )سفارى؛ رياضات مائية وصحراوية؛ مراكز تجارية وتسوق...

تنمية سياحية فى جانب من الشاطئ وإنشاء كورنيش.
منطقة حرفية فى الظهير.
منتجع سكنى سياحى لخدمة قطاع البترول.
منتجع سكنى سياحى لخدمة قطاع البترول.
تنويع النشاط سياحى لخدمة السياحة الدولية والمحلية )تنمية مراكز الغطس؛ وسياحة السفارى؛ والرياضات الصحراوية؛(..؛
مراكز تجارة وتسوق؛ مدينة ترفيهية؛ مدينة لﻸلعاب المائية؛..
إقامة مدينة لﻸنشطة اللوجيستية فى الظهير؛ منطقة صناعات وتعدين فى الظهير.
تنمية النشاط السياحى )جنوب مجاويش ،سهل حشيش ،أبو مخادع ،شرم العرب ،أبو سومة(؛ تنويع النشاط السياحى لخدمة السياحة الدولية والمحلية
)تنمية السياحة العﻼجية؛ ومراكز الغطس؛ وسياحة السفارى؛ والرياضات الصحراوية؛(..؛ ومراكز تجارة وتسوق.
تطوير ميناء القصير؛ منطقة صناعات تعدينية فى الظهير؛ وتطوير مرسى تجمع مراكب صيد أسماك الحالى.

تنويع النشاط سياحى )سياحة شاطيئة وألعاب مائية؛ سياحة السفارى؛ والرياضات الصحراوية؛.(..
تنويع النشاط سياحى لخدمة السياحة الدولية والمحلية )تنمية مراكز الغطس؛ وسياحة الرياضات الصحراوية؛.(..
مدينة ترفيهية؛ مدينة لﻸلعاب المائية؛...
تنويع النشاط سياحى لخدمة السياحة الدولية )خدمات اﻹقامة السياحية؛ السياحة البيئية؛ والرياضات المائية؛.(...
خدمات تجارة وتسوق؛...
تنمية مراكز السياحة البيئية الطبيعية؛ وتوفير مخيمات لﻺقامة السياحية؛ وخدمات اﻹعاشة.
تطوير ميناء الصيد وإنشاء مزارع سمكية؛ إقامة منطقة للصناعات الصغيرة والحرفية؛ وتنمية اﻷنشطة اﻻستخراجية وتصنيعها.
إقامة طاقات إيوائية سياحية ومركز إنفاذ وسياحة بيئية؛ وممشة سياحى على الشاطئ.
تطوير الميناء للحركة التجارية مع دول الجوار.
تنمية أنشطة الصيد وإنشاء مزارع سمكية.
تنمية مراكز السياحة البيئية الطبيعية؛ وتوفير مخيمات لﻺقامة السياحية؛ وخدمات اﻹعاشة؛ واتقنين أنشطة اﻻستخراج والتصنيع.
تنمية أنشطة التجارة مع دولة الجوار السودان.
إقامة مراكز لﻸنشطة السياحية البيئية.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
قطاع السويس /
الزعفرانة

1

2

5

قطب تنمية صناعية
مركز تنمية صناعية

166كم

مركز تنمية سياحية

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ /
حﻼيب 6

295كم

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

78كم

قطاع سفاجا /
القصﲑ 4

62كم

قطاع الغردقة/
سفاجا 3

265كم

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

130كم

قطاع السويس  /الزعفرانة

حدود النطاق الساحلي اﳌقﱰحة
القطاعات التنموية المقترحة
تنمية إقتصادية متكاملة )صناعية –
زراعية – لوجستية  -سياحية
عمرانية(

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد طاقة
ولوجستية ﳋدمات مناطﻖ إمتيازات
بﱰول
تنمية سياحية عمرانية ومراكز مال
وأعمال وخدمات لوجيستية عاﳌية
خدمات اﳌوانى
والصناعات التحويلية وأنشطة صيد
اﻷﲰاك والسياحة البيئية

تنمية سياحية وصناعية ولوجيستية

تنمية سياحية ولوجيستية.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
حدود النطاق الساحلي اﳌقﱰحة
القطاعات التنموية المقترحة

1

2

5

مركز تنمية سياحية
قطب تنمية صناعية

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ /
حﻼيب 6

166كم

قطب تنمية سياحية عالمي

295كم

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

78كم

قطاع سفاجا /
القصﲑ 4

62كم

قطاع الغردقة/
سفاجا 3

265كم

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

130كم

قطاع الزعفرانة /رأس غارب /الغردقة

قطاع السويس /
الزعفرانة

تنمية إقتصادية متكاملة )صناعية –
زراعية – لوجستية  -سياحية
عمرانية(

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد طاقة
ولوجستية ﳋدمات مناطﻖ إمتيازات
بﱰول
تنمية سياحية عمرانية ومراكز مال
وأعمال وخدمات لوجيستية عاﳌية
خدمات اﳌوانى
والصناعات التحويلية وأنشطة صيد
اﻷﲰاك والسياحة البيئية

تنمية سياحية وصناعية ولوجيستية

تنمية سياحية ولوجيستية.

مركز تنمية صناعية
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
قطاع السويس /
الزعفرانة

1

2

5

مركز تنمية سياحية

166كم

قطب تنمية سياحية عالمي

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ /
حﻼيب 6

295كم

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

78كم

قطاع سفاجا /
القصﲑ 4

62كم

قطاع الغردقة/
سفاجا 3

265كم

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

130كم

قطاع الغردقة /سفاجا

حدود النطاق الساحلي اﳌقﱰحة
القطاعات التنموية المقترحة
تنمية إقتصادية متكاملة )صناعية –
زراعية – لوجستية  -سياحية
عمرانية(

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد طاقة
ولوجستية ﳋدمات مناطﻖ إمتيازات
بﱰول
تنمية سياحية عمرانية ومراكز مال
وأعمال وخدمات لوجيستية عاﳌية
خدمات اﳌوانى
والصناعات التحويلية وأنشطة صيد
اﻷﲰاك والسياحة البيئية

تنمية سياحية وصناعية ولوجيستية

تنمية سياحية ولوجيستية.

مركز إقتصادي عالمي
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
حدود النطاق الساحلي اﳌقﱰحة
القطاعات التنموية المقترحة

قطاع سفاجا  /القصﲑ

1

2

5

مركز تنمية صناعية

166كم

مركز إقتصادي عالمي

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ /
حﻼيب 6

295كم

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

78كم

قطاع سفاجا /
القصﲑ 4

62كم

قطاع الغردقة/
سفاجا 3

265كم

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

130كم

قطاع السويس /
الزعفرانة

صناعية –
تنمية إقتصادية متكاملة )صناعية
زراعية – لوجستية  -سياحية
عمرانية(

طاقة
تنمية سياحية ومناطﻖ توليد طاقة
ولوجستية ﳋدمات مناطﻖ إمتيازات
بﱰول
تنمية سياحية عمرانية ومراكز مال
وأعمال وخدمات لوجيستية عاﳌية
خدمات اﳌوانى
والصناعات التحويلية وأنشطة صيد
اﻷﲰاك والسياحة البيئية

ولوجيستية
تنمية سياحية وصناعية ولوجيستية

تنمية سياحية ولوجيستية.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
حدود النطاق الساحلي اﳌقﱰحة
القطاعات التنموية المقترحة

قطاع القصﲑ /مرس علم /برنيس

1

2

5

مركز تنمية صناعية

166كم

مركز تنمية سياحية

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ /
حﻼيب 6

295كم

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

78كم

قطاع سفاجا /
القصﲑ 4

62كم

قطاع الغردقة/
سفاجا 3

265كم

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

130كم

قطاع السويس /
الزعفرانة

تنمية إقتصادية متكاملة )صناعية –
زراعية – لوجستية  -سياحية
عمرانية(

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد طاقة
ولوجستية ﳋدمات مناطﻖ إمتيازات
بﱰول
تنمية سياحية عمرانية ومراكز مال
وأعمال وخدمات لوجيستية عاﳌية
خدمات اﳌوانى
والصناعات التحويلية وأنشطة صيد
اﻷﲰاك والسياحة البيئية

تنمية سياحية وصناعية ولوجيستية

تنمية سياحية ولوجيستية.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للبحر اﻷحمر
حدود النطاق الساحلي اﳌقﱰحة
القطاعات التنموية المقترحة

1

2

5

295كم

قطاع القصﲑ/
مرس علم/
برنيس

78كم

قطاع سفاجا /
القصﲑ 4

62كم

قطاع الغردقة/
سفاجا 3

265كم

قطاع الزعفرانة/
رأس غارب/
الغردقة

130كم

قطاع برنيس  /شﻼتﲔ  /حﻼيب

قطاع السويس /
الزعفرانة

تنمية إقتصادية متكاملة )صناعية –
زراعية – لوجستية  -سياحية
عمرانية(

تنمية سياحية ومناطﻖ توليد طاقة
ولوجستية ﳋدمات مناطﻖ إمتيازات
بﱰول
تنمية سياحية عمرانية ومراكز مال
وأعمال وخدمات لوجيستية عاﳌية
خدمات اﳌوانى
والصناعات التحويلية وأنشطة صيد
اﻷﲰاك والسياحة البيئية

تنمية سياحية وصناعية ولوجيستية

مركز تنمية سياحية

مرك ز تنمي ة س ياحية وخ دمات لوجيس تية
إقليمي

166كم

مركز تنمية ريفية

قطاع برنيس /
شﻼتﲔ /
حﻼيب 6

تنمية سياحية ولوجيستية.
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية للنطاق الساحلي
7-4
للبحر اﻷحمر

88

اﻷسس المتبعة لتحديد إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية
 عدم اﻹعتداد بالثروة السمكية كأحد اﻷنشطة الرئيسية :فالبحر اﻷﲪـر مـن البحـار الفقـﲑة كميـا ﰲ ثروتـه
السمكية ،كما أن إنشاء اﳌزارع السمكية يصطدم بالبعد البيئي ،وهو بعـد بـالغ اﻷهميـة بالنسـبة للتنميـة
السياحية.
 ﳏدودية فرﺹ ﳕو النشاط الزراعي :بسبب ندرة اﳌياﻩ اﳉوفيـة ،ولـﺬلك ﳚـب أن يؤخـﺬ موضـوع التنميـة
الزراعية .
 تزايد اﻹمكانات الناﲡة عن البعد اﻻقتصادي اﳌرتبط بنظام جات أرجواى )  (GATT Urugwayوالتي ﲟوجبها
سوف ﲢتل التنمية السياحية واقتصـاد اﳋـدمات مكـان الصـدارة ،كمـا تلعـب إقتصـاديات اﳌـواني اﳉويـة
ً
ً
والبحرية دورا متعاظما ﰲ توجيه اﻻقتصاد القومي .
 الﱰكيز على الصناعات التعدينية واﻹستخراجية :حيث يتم إستخراج اﳉزء اﻷكﱪ من البـﱰول اﳌصـرى مـن
حقول البﱰول البحرية والﱪية ﲟنطقة خليج السويس .كﺬلك تعتﱪ مناجم وﳏاجر الصحراء الشرقية اﻷكثـر
أهمية على اﳌستوى القومى ،بإﻹضافة إﱃ وقوع منطقة اﳌثلث الﺬهبي بالنطاق الساحلي.
 تزايد أهمية البحر اﻷﲪر وموانيه فى ضوء توجهات الدولة إﱃ التعاون مع الدول اﻵسيوية ،ومن هنا علينا
ً
ً
أن ننظر إﱃ إقتصاديات اﳌواني على أنها أحد ﳏاور التنميـة التـي سـوف تلعـب دورا هامـا ﰲ اﳌسـتقبل،
ويتطلب اﻷمر توقيع شبكة متكاملة للموانئ البحرية واﳌوانئ اﳉوية على خريطة تنمية النطاق الساحلي.
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع السويس  /الزعفرانة(
الوصف العام للقطاع
 القط اع اﻷول يمت د م ن مدين ة الس ويس حت ى مدين ة الزعفران ة بط ول
حوالي  120كم ،يتباين عمق النطاق الساحلي مابين 10كم حتى 30كم
عند منطقة شرق خليج السويس.

تنمية زراعية
قائمة
مركز ﴰال
العﲔ السخنة
السياحي
منطقة
شرق خليج
السويس
الصناعية
مناطﻖ
توليد طاقة
رياح

مركز جنوب
العﲔ السخنة
السياحي

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية
 يش تمل القط اع عل ى ث ﻼث م واني بحري ة )الس ويس ،اﻷدبي ة ،الع ين
السخنة( ومناطق ذات سرعات رياح مرتفعة.
 يج ب اﻷهتم ام بتحقي ق الت وازن المطل وب ب ين التنمي ة والحف اظ عل ى
البيئة بهذا القطاع لوجود مناطق مقترحة كمحميات طبيعية.

حدود النطاق الساحلي
تنمية زراعية
تنمية صناعية
تنمية سياحية
مناطﻖ
توليد طاقة
رياح

ﳏميات طبيعية
تنمية عمرانية
مناطﻖ توليد طاقة

إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 تمثل مدينة السويس قطب تنمي ة ص ناعية ،ف ي ح ين يمث ل تجم ع الع ين
الس خنة مرك ز تنمي ة س ياحية ،ويمث ل تجم ع الزعفران ة مرك ز تنمي ة
عمرانية.
 الوظيف ة اﻻقتص ادية للقط اع :تنمي ة إقتص ادية متكامل ة )ص ناعية –
زراعية – لوجستية  -سياحية عمرانية -ومناطق توليد طاقة(.
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع الزعفرانة /رأس غارب /الغردقة(
الوصف العام للقطاع
 القط اع الث اني يمت د م ن مدين ة الزعفران ة حت ى مدين ة الغردق ة بط ول
حوالي  265كم ،يتباين عمق النطاق الساحلي م ابين 5ك م حت ى 15ك م
عند منطقة رأس غارب.

مركز جنوب
الزعفرانة
السياحي

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية
مناطﻖ
توليد طاقة
رياح

منطقة جبل
الزيت
الصناعية

حدود النطاق الساحلي
تنمية زراعية
تنمية صناعية
تنمية سياحية
ﳏميات طبيعية

الغردقة مركز
سياحي عاﳌي

تنمية عمرانية
مناطﻖ توليد طاقة
تنمية إستخراجية بﱰولية

 يش تمل القط اع عل ى أرب ع م واني بحري ة )رأس غ ارب ،رأس ش قير ،
جبل الزيت ،الغردقة(.
 تتميز المنطقة بمزارع الرياح ومناطق إمتي ازات البت رول باﻹض افة إل ى
الطبيعة البيئية المتفردة لمدينة الغردقة.
إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 يمثل تجمع الزعفرانة مركز تنمية عمرانية ومدينة رأس غارب ومرك ز
ع المى لخ دمات الم وانئ والص ناعات التجميعي ة وتجم ع رأس ش قير
مركز خدمات وصناعات غذائي ة ومدين ة الغردق ة مرك ز س ياحى ع المى
وخدمات عامة وتجارية.
 الوظيف ة اﻻقتص ادية للقط اع :تنمي ة س ياحية ومن اطق تولي د طاق ة
ولوجستية لخدمات مناطق إمتيازات بترول.
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع الغردقة /سفاجا(
الوصف العام للقطاع
 القطاع الثالث يمتد من مدينة الغردقة حت ى مدين ة س فاجا بط ول ح والي
 62كم .من أكثر النطاقات عمقا ً والتي تصل لنحو  30كم.

الغردقة مركز
سياحي عاﳌي

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية
 يتف رد القط اع بمقوم ات س ياحية متف ردة وإمكاني ات وأنش طة ص يد
اﻷسماك وتعدد اﻷنماط السياحية.
 يتميز القطاع باﻻراضي المنبسطة مما يمثل حافز للتنمية العمرانية.
تنمية زراعية
قائمة

حدود النطاق الساحلي
سفاجا مركز
إقتصادي عاﳌي
للمال واﻷعمال
واللوجستيات

تنمية زراعية
سفاجا
اﳉديدة

تنمية سياحية
مناطﻖ لوجيستية
ومراكز مال وأعمال
تنمية عمرانية

إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 تمثل مدينة الغردقة مركز سياحى ع المى وخ دمات عام ة وتجاري ة .ف ي
ح ين تمث ل مدين ة س فاجا مرك ز إقتص ادي وم ال وأعم ال ع المي ه ذا
باﻹض افة إل ى ع دد م ن المراك ز الس ياحية )جن وب مج اويش ،س هل
حشيش ،أبو مخادع ،شرم العرب ،أبو سومة(
 الوظيف ة اﻻقتص ادية للقط اع :تنمي ة س ياحية عمراني ة ومراك ز م ال
وأعمال وخدمات لوجيستية عالمية.
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع سفاجا  /القصير(
الوصف العام للقطاع
 القطاع الرابع يمتد من مدينة س فاجا حت ى مدين ة القص ير بط ول ح والي
78كم .ويتراوح عمق القطاع مابين  5إلى  10كم حسب حدود سلس لة
جبال البحر اﻷحمر.

خدمات اﳌوانى
والصناعات
التجميعية
واللوجستيات

اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

مركز سياحة
بيئية وأنشطة
صيد اﻷﲰاك

تنمية زراعية
قائمة

حدود النطاق الساحلي
تنمية زراعية
مناطﻖ لوجيستية
ومراكز مال وأعمال
سياحة بيئية
تنمية عمرانية
مناطﻖ توليد طاقة

 توافر طبيعة بكر وحياة بحرية فريدة مما يجعل من المنطق ة واح دة م ن
أهم نقاط الجذب السياحى العالمى لمصر.
 يمث ل مين اء س فاجا المين اء الث اني بع د مين اء اﻹس كندرية .وينتظ ر أن
يتع اظم دوره بحي ث يص بح منف ذا ً بحري ا ً هام ا ً لتجارتن ا م ع الق ارة
اﻵسيوية.
إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 تمثل مدينة مدينة س فاجا مرك ز إقتص ادي وم ال وأعم ال ع المي وتمث ل
مدينة القصير مركز صناعات تحويلية وإستخراجية بﻺضافة إل ى مرك ز
سياحة بيئية عالمي مقترح بالقطاع.
 الوظيف ة اﻻقتص ادية للقط اع :تق ديم خ دمات الم وانى والص ناعات
التجميعي ة وإس تخراج البت رول الخ ام والتنقي ب ع ن الث روات الطبيعي ة
والصناعات التحويلية وأنشطة صيد اﻷسماك والسياحة البيئية.
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع القصير /مرس علم /برنيس(
الوصف العام للقطاع
طريق
القصير /
قنا

 القطاع الخامس يمتد من مدينة القصير حتى تجمع برنيس جنوب
رأس بيناس بطول حوالي 295كم .ويتراوح عمق القط اع م ابين
 5إلى 13كم حسب حدود سلسلة جبال البحر اﻷحمر.
اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية
 تمث ل مدين ة مرس ى عل م مرك ز س ياحي واع د ،خاص ة بع د إقام ة
مطار مرسى علم الدولي.
 يض م القط اع ع دد م ن اﻷنوي ة العمراني ة القائم ة الت ي يمك ن أن
تلغب دور كمراكز خدمات لﻸنشطة الصناعية والسياحية.
إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة

حدود النطاق الساحلي
مناطﻖ لوجيستية
ومراكز مال وأعمال

سياحة بيئية
تنمية سياحية
تنمية صناعية
تنميـــــة ســـــياحية
ومراكـــــز خـــــدمات
صناعية

 تمثل مدينة القصير مركز صناعات تحويلية وإستخراجية ،وتلعب
مدين ة مرس ى عل م دور مرك ز تنمي ة س ياحية رئيس ي  ،وتلع ب
مدين ة ب رنيس دور مرك ز تنمي ة س ياحية ث انوي وتلع ب اﻷنوي ة
العمرانية المتبقية دور مراكز خدمات سياحية وصناعية.
 الوظيف ة اﻻقتص ادية للقط اع :تنمي ة س ياحية وص ناعية
ولوجيستية.
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع برنيس  /شﻼتين  /حﻼيب(
الوصف العام للقطاع
 القطاع السادس يمت د م ن جن وب مدين ة ب رنيس حت ى الح دود المص رية
السودانية بطول ح والي  166ك م .ويت راوح عم ق القط اع م ابين  5ك م
إلى 30كم حسب حدود سلسلة جبال البحر اﻷحمر.
 يضم القطاع مناطق إستراتيجية محظورة.
اﻹمكانيات واﳌزايا التنافسية

تنمية زراعية
مشروع اﳌليون
ونصف فدان
حﻼيبامركز
للمال واﻷعمال
واللوجستيات

السودان
حدود النطاق الساحلي
تنمية زراعية
تنمية سياحية

مناطﻖ إسﱰاتيجية ﳏظورة

 من المنتظر أن يلعب مين اء حﻼي ب دورا ً متعاظم ا ً ف ي المس تقبل خاص ة
في ضوء تطورات التعاون اﻻقتصادي بين دول حوض النيل ،وكذلك في
ضوء عضوية مصر في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.
 وجود مساحات من اﻷراضى المنبسطة الصالحة للزراعة فق د خصص ت
وزارة الزراع ة نح و  60أل ف ف دان كمن اطق استص ﻼح عل ى مي اه
اﻷمطار والمياه الجوفية .
إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 تلعب كﻼ م ن مدين ة ش ﻼتين ومدين ة ب رنيس دور مرك ز تنمي ة س ياحية
ث انوي ،بينم ا تأخ ذ مدين ة حﻼي ب دور مرك ز تنمي ة س ياحية وخ دمات
لوجيس تية إقليم ي م ع دول الج وار)الس ودان( ،وثمث ل قري ة أب و رم اد
مركز خدمات ريفية زراعية.
 الوظيفة اﻻقتصادية للقطاع :تنمية سياحية زراعية ولوجيستية.
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