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 مشروعات التنمية العمرانية الشاملة بإقليم قناة السويسنحو إدارة فعالة لتنفيذ 

 3 ، م. محمد أحمد السيد الجوهري2 ، أ.م.د. أسامة محمود أبو العنين1أ.د. مصطفى محمد عبد الحفيظ األحول 

 الملخص

ية النظراً   ية العمران يذ لمشروعات التنم يات إدارة وتنف يد آل شاملة تعدد وضخامة المؤشرات والمعايير والتحليالت التخطيطية والتنموية الالزمة لتحد

ية والتخطي عدد كبير منوجعلها قابلة للتنفيذ ، يلزم دراسة  من التحليالت العمران يرة  ية ، وعمل مجموعة كب عايير والمؤشرات التخطيط لذا الم طة ، 

خالل  يساهم في تحديد آلية فإن البحث من  سويس ،  ناة ال بإقليم ق شاملة  ية ال ية العمران ية الستراتيجية  وضع إلدارة فعالة لتنفيذ مشروعات التنم رؤ

ي واستنتاجلمكامن الفرص وأيضا لمعوقات ومخاطر التنفيذ لمشروعات التنمية.  في تنف خاص  طاع ال و  ، مشروعاتالذ استراتيجية لخطة مشاركة الق

في خطة التدريب والت تحديد ساهم البحث  ما ي ية  ، ك قوانيأهيل المطلوبة لمشروعات التنم لوائح وال ية لخطة ال جاد رؤ ية ، وإي وضع ن المنظمة للتنم

 خطة آلليات متابعة وتقييم وتقويم مسار التنمية العمرانية الشاملة بإقليم قناة السويس.

 تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية – إقليم قناة السويس –آليات إدارة وتنفيذ المشروعات  –الكلمات الدالة : التنمية العمرانية الشاملة 

 : المقدمة

قامت مؤسسات الدولة في مصر بإعداد  ةالماضي العقودفي خالل 

التنميددة العمراةيددة الاددام ة مددا    م ددا العديددد مددر ماددروعات  

سويس اتماروع ناة ال اام ة إلق يم ق ية ال تم  التنمية العمراة ، حيث 

االسددتراتيةية والمخططددات  واألبحددا العديددد مددر الدتاسددات  إعدداد

اروع كل م صة ب ناء الت الخا كر  ث صادف ا ن، ول ما  ي ما  با  يذ غال ف

ية ،  [5]الكثير مر المعوقات  مر التنم اود  يق ال دف المن عدم تحق و

 ، وذلك ألسباب عديدة من ا :في الوقت المحدد ل ا 

  عدم  تتباط الدتاسات النظرية الكثيفة بالواقع وعدم وضوح

ية  يذ الرؤ يات التنف يات وعم  ية الكام ة ألولو طة واآلل والخ

 لت ك الماروعات.

 ية قة تنمو كل منط ية ب ية القطاع ضوح التنم عدم  ، عدم و و

االعتمدددادات  لكدتاسدددة الةدددداول اللمنيدددة ل تنفيدددذ و مدددذ

سنوية  المخصصة لكل ج ة تنفيذية في الخطط الخمسية  و ال

 المتتابعة.

 اع الخاص و االستثماتي عدم تحديد المااتيع الموج ة ل قط

مل  ية و ع عات التنمو في القطا ية و قة تنمو مل منط خل  دا

 دتاسات جدوى مبدئية غير مرتبطة بالتساتع العالمي.

  ية وجدوا ا ترويج لماروعات التنم صادية عدم ال بير االقت

، وتددوفير تسدد يالت فددي  المسددتثمرير المح يددير واألجاةدد 

ضرائ . سة  الةماتك وال ج  دتا يذ لذا و يات تنف يات و ولو آل

اروعات ية الادام ة م ية الادام ة  التنم تي تتط ب ا عم يدة التنم ال

ية لألق يم  اروعات التنم ةاح لم عدالت الن ، ل وصول إلى  ع ى م

  .العمراةية الاام ة باإلق يم
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 قناة بإقليم الشالمة العمرانية التنمية مشروعات تحليل

 : السويس

 الخاصة والمع ومات البياةات   باستخدام  الدتاسة والتح يل مر تبير

باإلق يم ) ماروع ومقومات بمخططات اام ة  ية ال ات التنمية العمراة

ثل ترة طوي  ا ، م نذ ف يذ ا م بد  تنف مشروعات  وخاصة ماروعات 

ليج بغرب وشمال بورسعيد شرق سويس خ يا ال ،  ووداي التكنولوج

سة عد دتا عدالت وب يد م لذي التنف اروعات وا س  ال ل م  ما مع تتنا

 . اتالماروعت ك   و  داف إستراتيةيات وسالمة قوة مر تبير

ضح قد  ةه مما  ية مر إت سة مؤشرات التنم يل ودتا  ل وضعيات تح 

نة  اروعات الرا  جود ، ل م  العناصاار فاي وقصاور ضاع  نقااط و

 ةحو ع ي يؤثر بما الماروعات باإلق يم ، ع ي ا تقوم التي التخطيطية

ية توج ات م ع ي س بي ستقب ية الةات حد والم  فاع يت ا دتجة مر وي

يق في اودة األ داف تحق ية إلستراتيةيات المن ستوي ع ي التنم  الم

 . واإلق يمي القومي

مل  ناك    وبدتاسة وتح يل المخطط العام  لقصورل ومسببات عوا

صل   بعاده ظ رت والذي ،  ثناء عم يات تح يل مؤشرات التنمية بالف

لذي  سابق، وا عير ال كو     يت حل ت ية م صة عنا ناء خا يات  ث  عم 

يذ المادروعات   مدر اةده تؤي ل ذا ، بمراح  ا المخت فدة إداتة وتنف

جدي لي الم ير حد إ يذ  كب يات اإلدارة والتنف من آل عة  جاد مجمو إب

 الجاريااة وباإلوضااع المتعلقاة دالالتهاا إيضااا  ماعلكافاة المراحال 

كو  ، لإلق يم والمستقبلية حل لت ظر م خذي ة قرات مت صحيح ال   و لت

 .  المناس  الوقت في المسات تعديل

لذكر سالفة اإلستراتيجيات إليه أجهت ما تقدم بما ويقترن بالفصل  ا

باإلقليم أن ضرورة مناألول ،  ية  شروعات التنم كون م ق ت  همحق

ثل والتي اإلساسية أهدفها ألحد مل في تتم يق علي الع مل تحق  التكا

صاديات مع والترابط ية اإلقت ية المحل ية واإلقليم ية من والقوم  ناح

 الجذرية والتغيرات يتوافق بما وذلك ، أخري ناحية من والعالمية
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 إتفاقيات مصربموجب بها التزمت والتي العالمية التجارة مسار في 

 تكااون أن ضاارورة عليااه ترتااب ممااا ، العالميااة التجااارة منظمااة

 األنشاااطة نااام قواعاااد لبناااا  الرئيساااية التوجهاااات أحاااد المنطقاااة

مدفوعات موازين يدعم النحوالذي علي التصديرية ما ، ال  ينعكس ب

 .  القومي الناتج نمو معدالت دفع في المساهمة لعي أثره

حو وع ي لذي الن عرض ا قرات له ت ية الف ناك فإ  التال يد    مر العد

ةاتي المسات    تبير التي الدالالت ته ال ستقب ية وتوج ا  ل منطقة الم

ستهدفة ما يحقق ال ستراتيجيات ت ية إ قومي المستوي علي التنم  ال

توفير الالزمة الةو رية العناصر بعض يفتقدا  وإة ما ، واإلقليمي  ل

  القصوت  وجه لبعض ةعرض ي ي وفيما. لم ام ا  دائ ما مفاءة

 

الهيكل التحليل التفصيلي آلليات إدارة وتنفيذ مشروعات  1 شكل

 التنمية

 ع ددي لماددروعات اإلق دديم التنفيذيدة والبددرامج الخطددط فددي األساسدية

قة القصوت و وجه ل قضايا ةتعرض ولسوف اإلق يمي المستوي  المتع 

قع عر األساس وخرائط البياةات وتوافر والقواةير بالتاريعات  المو

طي والفكر وخصائصة ةي التخطي برامج العمرا اييد و مرا  الت  والع

ية المؤسسية والنظم تلام واإلدات ية باإلشتراطات واإلل يق البيئ  وتحق

 [5] لماروعات اإلق يم. المناود واإلجتماعي اإلقتصادي العائد

 

 بإقليم الشاملة العمرانية التنمية ومعوقات ومخاطر فرص

 : السويس قناة

ستخدام  مر تضحي سابق با تح يل ودتاسة مؤشرات التنمية بالفصل ال

لك  ،  CUDبرةامج التح يل  نة  ل وضعياتوذ  ، ل ماروعات الرا 

تي التخطيطية العناصر في وقصور ضع  نقاط وجود قوم ال  ع ي ا ت

 توج ددات م ع ددي سدد بي ةحددو ع ددي يددؤثر بمددا الماددروعات بدداإلق يم ،

ية ستقب ية الةات حد والم جة مر وي يق في فاع يت ا دت  األ داف تحق

اودة ستراتيةيات المن ية إل ستوي ع ي التنم قومي الم مي ال ،  واإلق ي

يةومذلك  ناك  مات للتنم ية   فرص ومقو يل ووضع تؤ كر تح  ويم

 : لتالفي  سباب المخاطر ومعوقات التنفيذ مر خالل

 أوجة المخاطر ومعوقات التنمية : 1.3

 شرق بورسعيدفي  عدم صالحية الموقع ع ى ةس   -1

ير  بة غ تي ب ا تر ناطق ال سبخات والم ثرة ال ظرا لك ة

صددالحة ل بندداء بدددو  معالةددة  و خددازيق  وطبقددات 

 متتالية مر اإلحالل.

غرب خليجبمنطقة  التربة الصخرية -2 سويس  شمال  ال

طرق  كاليف لتمي د االتض وال مر الت ير  ست لم الكث ت

 [8] الموص ه ل ا.

لتلداد في  مناطق التلوث-3 -3 غرب خ يج منطقة شمال 

عدير  السويس ناطق الت يات  وم لكثرة مصاةع الكيماو

 واستخراج البترول والغاز الطبيعي.

فة -4 سبة  لتكل لى ن سبة  أع اروع  و ة سية لم ية  سا بن

 الصددحى الصددرف ومحطددات تك فددة  ةادداء شددبكات

صناعى ةة وال ياه ومعال صرف م صرف وشبكة ال  ال

، وذلددك لعدددم وجددود  القنطاارة شاارقوالددرى بمنطقددة 

محطات  و شبكات ل صرف قريبة مر المنطقة ويمكر 

اإلعتمددداد ع ي دددا بمادددروعات التنميدددة المقترحدددة 

 بالمخططات العامة لمنطقة القنطرة شرق.

فة بةميع الماروعات  ي  اعلى نسب التكلفةمر  -5 تكل

 [8] .شبكات االتصاالت

شمال العالقة بير ماروع  -6 شرق بورسعيد ومشروع 

ظرا  غرب خليج لك ة ية وذ ست قو سويس العالقة لي ال

لبعددد الماددروعير وعدددم وجددود طددرق تبددط تئيسددية 

 بين ما.

باط دولي -7 بير ماروعات وسط  عدم وجود إرت قوي 

 القنطرة شرق أو وادي التكنولوجيا.اإلق يم مثل 

ية الدولة إستراتيةية تقوم -8  ماروعات اإلق يم في ل تنم

 دو  المحوتية األساسية البنية وتكاليف  عباء بتحمل

 [8] .القطاع الخاص

ية الستراتيةة  -9 الماروع ع ى  ترويجعدم وجود تؤ

 .المستوى الدولي

ية  -10 ية بالمخططات التنمو سات النظر عدم إتتباط الدتا

 صالحية التربة.بمعوقات التنفيذ الطبيعية مثل 
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المخطدط  ثندداء عم يدات التنفيددذ ةتيةددة  كثاارة تعااديالت -11

نواع  ية أل سة الكاف عدم الدرا يات ل صناعات أو نوع ال

 [8] التربة.

باسددتعمال طاقددة  لتنميااة مسااتدامةعدددم وجددود تؤيددة  -12

 ةظيفة ، مثل إةااء محطات ل خاليا الامسية.

نة  -13 اروعات البي يذ م يات تنف ية  ولو ضوع تؤ عدم و

 األساسية وفقا أل مية الماروعات التنموية .

خاصعدم وضوح استراتيةية  -14 طاع ال في  مشاركة الق

 التنمية أو شبكات البنية األساسية. مشروعاتتنفيذ 

عدد -15 قوانين ت تى ال مل تنظم ال ما. الع باير م عدد تت  وتت

 [10] .المختصة بكل ماروع الوالية ج ات

تةا  ددت المخططددات التنميددة العمراةيددة لماددروعات  -16

ية  اإلق يم مة لعم  سة  و منظو حة  و دتا مر وجود الئ

شرية قوى الب يل لل تدريب والتأه المط وب تأ ي  ا  ال

 ل عمل بالماروعات المطروحة.

مازالددت  أن الضاارائب والقااوانين والجمااار يالحددظ  -17

 مقيدة لعم يات االستثمات في مافة الماروعات

قراتات تتضمر لم -18 ية ال قاةو  ماروع وال الةم وت  ال

 اإلقتصدددادية المنطقدددة عالقدددة عدددر واضدددحا   ةصدددا  

 الةدداتي المحوتيددة البحددري وبالميندداء والصددناعية

 قناة السويس.ع ى  إةااؤه

له  -19 اروع  قل م مي  فة  ترابط أقلي سبة لكا ضح بالن وا

غرب خ يج  شمال  اروع  اروعا ت االق يم  و م م

بط السويس  نظرا لبعده المكاني وعدم وجود وسائل ر

 كافية

ليم قيم  و ترابطا مع ماروعات اإل من أقل االقاليم -20 اق

 .ع ى الرغم مر القرب المكاةي البحر االحمر

يوضددح التح يددل    مددر امبددر و  ددم ةسدد  لتكدداليف  -21

سية  ي  ية االسا اروعات البن شبكات م شروعات  م

ياه  جة م صناعى ومعال ومحطات الصرف الصحى وال

 [8]. الصرف وشبكة الصرف والرى

 بددير تنسدديق وجددود وعددد اإلقليميااة النظاارة غياااب -22

 و حةم ا. المخت فة األةاطة ةوعيات

 

 أوجة المخاطر ومعوقات التنمية : 2.3

اروعات  -1 مل م في  ضخمة  ستثماتية  فرص ا جد  تو

ضحة  ية وا جد آل كر ال يو ته ، ول س  متفاو اإلق يم بن

لتدددرويج المادددروعات ع دددى المسدددتوى القدددومي  و 

 [10] العالمي.

باقي المناطق تعتبر مالئمة بدتجات مبيرة مر الناحية  -2

 ما سبق ذمره . الطبيعية لعم يات التنمية باستثناء

صااالحية الموقااع ماان ناحيااة المناااس والتضاااريس  -3

لزالل سيول وا خرات ال ية وم شعاب المرجان  ي  وال

سة  جميعا مناسبة بنس  جيدة إلقامة الماروعات الخم

منسددد   % 93 – 71ل تنميدددة بنسددد  تتدددراوح مدددر 

 [7] .اجمالية

قع للمشروعات -4 مدى صالحية المو عا  يالحظ أن  جمي

، وت ك % 86، بمتوسط % 93 – 70تتراوح ما بير 

ية  مر الناح قع  صالحية الموا مدى  بير  يدة ت سبة ج ة

قع  صالحية المو سبة  سبة  ي ة قل ة ية. و     الطبيع

والتددي تحتدداج العديددد مددر  لمشااروع شاارق بورسااعيد

 [7] التحسير.

يدة  تمثل الموانئ بمناطق شرق بورسعيد -5 ناة الةد والق

 .  م و مبر المقومات االقتصادية باإلق يم

باالق يم  التعدينيمثل  -6 صادية  مات األقت ثاةي ا م المقو

 [7] .بشمال غرب خليج السويسخاصة 

سابقة ا   -7 سة ال مر الدتا سطح يالحظ  سبة لم لى ن أع

قة  مقاوم اقتصاادي مواةئ منط  شارق بورساعيد ي 

ي ي ددا مددواةئ قندداة السددويس الةديدددة ، ي ي ددا التعدددير 

شمال  في  طة ب ا  صناعية المرتب ناطق ال وبالتبعية الم

غددرب خ دديج السددويس ، وايضددا مندداطق الخدددمات 

 [4] .التكنولولةية بوادي التكنولوجيا

بمنااااطق اال ميدددة الثالثدددة خاصدددة  الزراعاااةتمثدددل  -8

 [7] .االسماعيلية والقنطرة شرق

سواء مباشرة  و غير مباشرة  العمل لفرص مبر ةسبة  -9

شاارق بورسااعيد و شاامال غاارب خلاايج ، لماددروعي 

 [3]السويس

با شبكات  -10 شبكات الكهر شوارع و طرق وال بر  ال تعت

 .ذي ةس  متوسط مر حيث التك فة

ةسددبة  تمثاال المراكااز الخاادمات البحثيااة والجامعااات -11

وادي مددر مسدداحة مخطددط ماددروع  % 47تتعدددى 

 [3] .التكنولوجيا

و  باااالقنطرة شااارقصاااناعات الكيماوياااات الخفيفاااة  -12

بااااوادي التكنولوجيااااا و  االلكترونيااااةالصااااناعات 

بر  البتروكيماويات مر ام بامال غرب خ يج السويس 

و  ددم عناصددر ميلاةيددة توزيددع االةاددطة بددالمخطط 

 [7] .التفصي ي ل ماروعات

حظ     -13 لمادروع  دو تدرويج  أعلااى نسااب تاارويجيال

 [7] .شرق بورسعيدماروع 

شرق المناطق الصناعية -14 طرة  شرق بورسعيد والقن  ب

مدددر مسدددطح المادددروع  %50تمثدددل  مثدددر مدددر 

 [8].بالكامل

مناااااطق المااااوانئ والمناااااطق السااااكنية ومناااااطق  -15

مر اجمالي  % 15تمثل ةس  متوسط ا  اللوجستيات

 [8] .مخططات التنمية

مااان أقااال نساااب تكاااالي  البنياااة االساساااية لكااال  -16

،  ددي تكدداليف التسدد يالت والمرافددق  المشااروعات

 [8] العامة ل مناطق السكنية.
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صر  -17 شطة والعنا يع االن بين توز ضح  توازن وا نا   ه

 . الرئيسية للمخطط

ماان أكباار واهاام االسااتعماالت باااإلقليم هااي مراكااز  -18

شروع  ية بم عات التكنولوج ية والجام خدمات البحث ال

،و ددي ماددروعات ذات تكدداليف  وادي التكنولوجيااا

 تية ق ي ة بالمقاتةة بالعائد المتوقع من ا.استثما

سكاني -19 جذب ال  من اكبر المشروعات من حيث حجم ال

مشااروع شاارق بورسااعيد يليااه شاامال غاارب خلاايج 

 [10] السويس.

 ندداك تددرابط وتكامددل إق يمددي قددوي بددير ماددروعات  -20

 اإلق يم إذا ما تم الربط بين م بطريق دائري.

 ميااةتااوافر عواماال الجااذب لاارؤو  األمااوال العال -21

اروعي  سبة لم غرب بالن شمال  سعيد ، و شرق بور

 [7] خليج السويس.

بات    -22 في اإلعت خذ  كالي   األ سب ت قل ن مد  ا  ي ال

س يالت ،  خدمات وت فق و السكنية وما يام  ا مر مرا

ألعتبدات متط بدات  لكافااة المشااروعاتوذلدك بالنسدبة 

 [7] الي  ثناء إعداد الخطة.

يل داخ ي لماروعات  ي  -23 يالحظ     ع ى ةس  تمو

منطقااة قناااة السااويس التمويدل الدداخ ي لماددروعات 

 [3] .الجديدة

لى  -24 يا ا سبة ترابطها قوم صل ن عه ت المشروعات مجم

 [8] .وهي نسبه جيدة % 60

لى ادارة  -25 من أدارة ا يالحظ ان جميع مناطق االسكان 

سبتهم  عدى ن سكان رجال اعمال ال تت لى ا متوسطة ا

مااان   % 7.6الاااى  0.5باااالمخطط التفصااايلي عااان 

بالمخطط التفصيلي  شطة  يع االن عناصر ميزانية توز

 [8] .للمشروعات

 و  الترابط االقليميومر  مثر الماروعات مر ةاحية  -26

 .شرق ووادي التكنولوجياشرق و ةرالقنطماروعي 

يةمر  مثر الماروعات ترابطا مر  -27  و  الناحية القوم

ليج ماروع  غرب خ ية مشروع شمال  سويس ، يل ال

 .شرق بورسعيد

،  الناحية العالميةةالحظ مدى   مية الماروعات مر  -28

لدول  سبة  شرق بوتسعيد بالن اروع  ية م صة   م خا

القدداتة االوتوبيددة ومددواةئ البحددر المتوسددط ، وايضددا 

عالقددة مددواةئ البحددر االحمددر ودول الخ دديج العربددي 

 [7] .بمشوع تنمية شمال غرب خليج السويس

 الشاملة العمرانية التنمية إلدارات المقتر  اإلداري لالهيك

 :  السويس قناة بإقليم

مددر خددالل الدتاسددات النظريددة والتح ي يددة السددابقة آلليددات إداتة وتنفيددذ 

ماددروعات التنميددة العمراةيددة الاددام ة ، و يضددا دتاسددة ال يامددل اإلداتيددة 

صة ية ، والتح يالت الخا ية العالم اروعات التنم حة بم اروعات  الناج بم

تنميددة إق دديم قندداة السددويس ، ةسددتطيع    ةصددل إالددى مخطددط عددام ل  يكددل 

 : [1] اإلداتي المقترح إلداتة التنمية العمراةية الاام ة باإلق يم

 

مخطط الهيكل اإلداري المقتر  إلدارة مشروعات التنمية  2شكل 

 العمرانية الشاملة بإقليم قناة السويس

 الشاملة العمرانية لمشروعات التنفيذ أولويات برامج .5

 : السويس قناة بإقليم

دتاسددات العمراةيددة ودتاسددات التنميددة اإلق يميددة ليمكددر مددر خددالل ا

السددابق سددرد ا وتح ي  ددا فددي طيددات البحددث ، ومددذلك بعددد دتاسددة 

وتح يددل ماددروعات التنميددة العمراةيددة الاددام ة لإلق دديم مكددر تقسدديم 

لى ثالثة  المخطط اإلق يمي سويس إ ناة ال ية إق يم ق ترح لتنم العام المق

 قطاعات تنموية تئيسية مالتالي :

: ويضددم  القطدداع الاددمالي ) محددوت المدددخل الاددمالي   -1

امالي  ناة ال مدخل الق مر  سعيد  شمال بوت شرق و ناطق  م

وحتدددى مبدددري السدددالم بنمنطقدددة القنطدددرة وتدددم تح يدددل 

 .  63-4.شكل )استراتيةيات التنمية المقترحة 

يدة   –القطاع األوسط ) محوتموبري السالم  -2 ناة الةد :  الق

شماال   وحتى  سالم  موبري ال مر   ذا القطاع المقترح يبد  

المدددددخل الاددددمالي ل بحيددددرات المددددرة  ، وتددددم تح يددددل 

  63-4شكل )استراتيةيات التنمية المقترحة مر خالل 

: و و  القطاع الةنوبي )محوت المدخل الةنوبي ل قناة   -3

ل  مبر القطاعات مر حيث المساحة ، وحدوده مدخ

 البحيرات المرة شماال   ، حتى المدخل الةنوبي ل قناة .
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 التنموي القطاعات التنموية الرئيسية إلقليم قناة السويس 3كل ش

  

 القطاع الامالي ) محوت المدخل الامالي   خريطة استراتيةية التنمية العمراةية ألق يم قناة السويس

  

القناة الةديدة   –القطاع األوسط ) محوتموبري السالم   القطاع الةنوبي )محوت المدخل الةنوبي ل قناة   

مر خالل الدتاسات والتح يالت السابقة ومخرجات البرةامج مر 

صي ية ،  ولوي جدول ات الماروعات التف لى  ستطيع الوصول إ ة

عر زمني مالي تفصي ي  ،  يتم إحتساب التكاليف االستثماتية له 

 طريق عدد فرص العمل المباشرة والغير مباشرة ، حيث وفقا 

دوالت  50000ل معدالت العالمية الحالية فإ  مل فرصة عمل ل ا 

تكاليف استثماتية ل ماروع ، ومر خالل ذلك  مكر ل باحث وضع 

باإلق يم.  اام ة  ية ال اروعات التنم صي ي لم ني التف ةامج اللم البر

 مما بالةدول التالي :
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 خرائط األولويات الزمنية لخمسة خطط خمسية4 شكل

[7] المشروعات الرئيسية  إجمالي  

التكالي  

ي االستثمار

 للخطة
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 واإلقليمي الدولية الطرق شبكات. 

 الشمالي القطاع أنفاق. 

 ومحوالت الكهربا  محطة. 

 التغذية وشبكات تغذية محطة. 

 االتصاالت وشبكات محطات. 

 الصحي الصرف وشبكات محطات 

 .والمعالجة والصناعي

 قطاع شمالي للعمال سكنية منطقة(.

 واوسط وجنوبي مراحل أولى(.

 .بداية موانئ شرق بورسعيد 

 7.520

مليار دوالر 

 أميريكي

إجمالي 

فرص 

 العمل

133.5 

 ال  فرصة

 عمل
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  الدولية الطرق شبكاتاستكمال 

 .واإلقليمي

  الشمالي القطاع أنفاقاستكمال. 

  ومحوالت الكهربا  محطةاستكمال. 

  التغذية وشبكات تغذية محطةاستكمال. 

  االتصاالت وشبكات محطاتاستكمال. 

  الصرف وشبكات محطاتاستكمال 

 .والمعالجة والصناعي الصحي

  موانئ شرق بورسعيد وشمال غرب

 .خليج السويس

  قطاع شماليمناطق لوجستية 

إجمالي 

التكالي  

ي االستثمار

 للخطة

 

12.286 
مليار دوالر 

 أميريكي

إجمالي 

فرص 

 العمل

216.5 
 ال  فرصة

 عمل
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 خرائط األولويات الزمنية لخمسة خطط خمسية5 شكل

إجمالي  المشروعات الرئيسية 

التكالي  

 االستثماري

 للخطة

 

ة 
ط
خ
ال

ثة
ال
لث
 ا
ية
س
خم
ال

3
 

ي
اد
ص
قت
 ا
ن
كا
س
وإ
ة 
سي
سا
 أ
ية
بن
ت 
عا
و
شر
 . قطاع أوسطواإلقليمي الدولية الطرق شبكات  م

 األوسط القطاع أنفاق. 

 أوسط.ومحوالت الكهربا  محطة. 

 التغذية وشبكات تغذية محطة. 

 .اسكان متوسط قطاع شمالي 

 إسكان اقتصادي قطاع أوسط. 

 قطاع شمالي واوسط للعمال سكنية منطقة(.

 وجنوبي مراحل أولى(.

 .موانئ القطاع األوسط 

17.166 
مليار دوالر 

 أميريكي

إجمالي 

 فرص العمل

315.3 
ال  فرصة 

 عمل
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  موانئ شرق بورسعيد وشمال غرب خليج

 .السويس

 مناطق لوجستية قطاع شمالي. 

  لوجستية قطاع أوسطمناطق. 

 مناطق لوجستية قطاع جنوبي. 

 استكمال موانئ القطاع األوسط. 

 استكمال موانئ شمال غرب خليج السويس. 

إجمالي 

التكالي  

االستثماري 

 للخطة

 

21.863 
مليار دوالر 

 أميريكي

 إجمالي فرص

 العمل

409.2 
ال  فرصة 

 عمل
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 خرائط األولويات الزمنية لخمسة خطط خمسية6 شكل

إجمالي  المشروعات الرئيسية 

التكالي  

ي االستثمار

 للخطة

 

ثة
ال
لث
 ا
ية
س
خم
ال
ة 
ط
خ
ال
 

ي
اد
ص
قت
 ا
ن
كا
س
وإ
ة 
سي
سا
 أ
ية
بن
ت 
عا
و
شر
 م

  منطقة الخدمات اللوجستية شمال غرب

 خليج السويس.

  استكمال المنطقة الصناعية شرق

 بورسعيد.

  الصناعية شمال غرب استكمال المنطقة

 خليج السويس.

  استكمال إسكان متوسط وفيالت شرق

 بورسعيد.

  استكمال إسكان متوسط وفيالت شمال

 غرب خليج السويس.

 

22.407 
مليار دوالر 

 أميريكي

إجمالي 

فرص 

 العمل

420.1 
 ال  فرصة

 عمل

472.52 إجمالي فرص العمل الف فرصة عمل           

التكاليف االستثماتيةإجمالي   23626 م يو  دوالت   

2362.6 إجمالي عدد السكا  المتوقع الف ةسمة   

ومددددر خددددالل دتاسددددة العالقددددة بددددير الخطددددة اللمنيددددة 

(S   والتكدددداليف االسددددتثماتية بةددددد    المؤشددددر يتخددددذ شددددكل

التكددداليف تقريبدددا مقسدددة الدددى ثالثدددة ممدددا يددددل الدددى    

ممددددا بالاددددكل .اقسددددام متسدددداوية ع ددددى الةدددددول اللمني

 التالي 

مؤشر التكالي  االستثمارية للمشروعات بمرور  7 شكل

 الزمن

 

 

بالسنة الزمن  

مؤشررررررررررررررر 
التكرررررررررررالي  
االسررررررت مارية 
علررررو مرررررور 

 الزمن
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 التنمية مشروعات تنفيذ في الخاص القطاع مشاركة خطة

: 

مر لتخفيف األعباء  بد  المالية وسرعة إةةاز الماروعات التنموية ال

توسدديع ةطدداق مادداتمة القطدداع الخاصددفي إةادداء شددبكات الطددرق 

مة  خدمات العا عض ال سية ، وب والمرافق العامة وشبكات البنية األسا

ةت تتحم  ا الة ات  تي ما صناعية  ، وال في المخططات السكنية وال

فق توفير  ذه المرا ية ل خدمات   الحكوم بة وال ضروتة المراق مع   ،

كو   ثل  ذه االستثماتات ، ع ى    ت والدعم الكامل مر الحكومة لم

لة   صة ل دو ية خال فق م ك ست م كية ت ك المرا خالل الدتاسا ، ومر 

السددابقة يمكننددا الوصددول ع ددى  يكددل عددام لخطددة مادداتمة القطدداع 

 :[6] [1]الخاص في تنفيذ ماروعات التنمية وخدمات ا 

مخطط مشاركةالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية  8 شكل

 باإلقليم

 التنمية بمشروعات العاملة القوى وتأهيل تدريب خطة

 : السويس قناة الشاملةبإقليم العمرانية

مددر   ددم عوامددل ةةدداح تنفيددذ ماددروعات التنميددة العمراةيددة الاددام ة  ددو 

الباددددرية ، وحيددددث    وضددددع خطددددط لتدددددتي  وتأ يددددل المددددواتد 

مادددروعات التنميددددة العمرايدددة الاددددام ة بددددإق يم قنددداة السددددويس  ددددي 

ماددروعات جيديددة ةسددبيا   فددي مصددر ، خاصددة فددي دخددول مةدداالت 

ال وجسددتيات الحديثددة و يضددا المةدداالت الصددناعية الحديثددة التددي ت دددف 

ماددروعات اإلق دديم إلددى اسددتقطاب ا عالميددا   ، ويمكددر ت خددي  الخطددة 

دتي  وتأ يددل القددوى العمالددة بالخطددة الخمسددية األولددى المسددت دفة لتدد

 [:6[ ]2[ ]1]  مما ي ي

 

 

مخطط التدريب والتاهيل بمشروعات التنمية الشاملة  9 شكل

 باإلقليم

 وتنفيذ إلدارة المنظمة والقوانين اللوائح وضع خطة

 :باإلقليم الشاملة العمرانية التنمية مشروعات

عوامل ةةاح  ية ماروع تنموي خاصة الماروعات المعتمدة ع ى مر   م 

جذب استثماتاتت  جنبية ،  و مدى مروةة وس ولة القواةير وال وائح 

والضرائ  والةماتك الخاصة به ، وةظرا  أل  التنمية في اإلق يم تعتمد 

ع ى قواةير المناطق الحرة العالمية ، ومر التح يالت والدتاسات السابقة 

صة باإلق يم ، يمكننا الوصول إلى مخطط عام مقترح آللية وضع والخا

 :[6] [1] لوائح وقواةير الماروعات

مخطط وضع اللوائج والوانين المنظمة لتنفيذ مشروعات  10 شكل

 التنمية باإلقليم
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 العمرانية التنمية مسار وتقويم وتقييم متابعة آليات خطة

 : السويس قناة إلقليم الشاملة

ةاد  مر   م مراحل إداتة وتنفيذ ماروعات التنمية العمراةية الاام ة  و إي

آلية لمتابعة ماروعات الخطة بصفة دوتية ، ومر ثم تحديد  وجة القصوت 

، ومددذلك ةقدداط القددوى ومكددامر الفددرص ، وتقييم ددا ، وذلددك لتقددويم مسددات 

طة  في الخ ية  ضما  التنم اروعات ، و ةاح الم ضما  ة لك ل المقب ة ، وذ

مر  ةاح ، و عدالت ة يق  ع ى م شأة ا تحق استحدا  ماروعات جديدة مر 

اام ة  ية ال ية العمراة اروعات التنم خالل الدتاسات والتح يالت السابقة لم

قويم  ييم وت عة وتق يات متاب صوت آلل ستطيع وضع ت سويس  ، ة بإق يم قناة ال

 :[6] [2] تاليمسات الماروعات مال

 

 مخطط آليات متابعة وتقييم وتقويم التنمية باإلقليم 11شكل 

 : الدراسة نتائج

ية العمرانياة الشااملة وكاذلك  من خاالل دراساة عملياات التنم

يل أوجه القصور  أسس واستراتيجيات التخطيط اإلقليمي ، وتحل

ية طط التنم عداد خ شاملة  في إ ية ال ية العمران شروعات التنم لم

أو وضااو  رؤي ، وأيضااا مان خااالل عادم  إلقلايم قناااة الساويس

استراتيجيات للتنفيذ أو المتابعة أو تقويم مشروعات الخطة أثنا  

تنفياااذها ، اساااتطاع البحاااث الوصاااول للنتاااائج التالياااة بهاااذا 
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الخاصددة بإعددداد مخططددات واسددتراتيةيات التنميددة العمراةيددة 

سةبالواقع الاام ة إلق يم معير  قع الدرا توافر  ومو وضروتة 

ضاتيس  بة والت صة بالتر ية الخا ية والمعم  ةات العم  فة البيا ما

 والمناخ وغير ا مر العوامل المكاةية ال امة .

يددة والعالميددة مراعدداة الظددروف والتغييددرات المح يددة واألق يم  .2

 ، عند إعداد خطط التنمية.المحيطة 
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، وآليددات تقيدديم وتقددويم الماددروعات  الخاصااة بكاال مشااروع
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وجدددوا ا التاارويج لمشااروعات التنميااة  اسااتراتيجية وآليااة

, وتددوفير  المسددتثمرير المح يددير واألجاةدد  بدديراالقتصددادية 
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ةي طيط العمرا مة ل تخ ئة العا سات ال ي لى، دتا ، المرح ة األو

 .2014الوضع الرا ر ، 

لصندوق النقد الدولى ) قاعدة بيانات وجهة العالم اإلقتصاديه  .4

 .2007  الموسوعه العربيه ( عام
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ية الماروعات وتقويم متابعة تقريرماروع برى القوم  الك

 .2002 وزتاة التخطيط ، ,
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