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 : مقدمة

تنموي امتد ليشمل كافة أشكال المشروعات االقتصادية، بداية من البنية  إهمالتعاني سيناء منذ تحريرها من 

وحتى المدارس والمستشفيات، فاستمرت الطبيعة  واألنفاقاألساسية، ومرورًا بالمياه والصرف، والطرق 

زرق األإال من الشريط ، لسيناء مباركنظام ترك وكان . الصحراوية على حالها، وكان الفراغ السكاني أبرز النتائج

دون اهتمام بهذه المساحات الخالية من  ،مزار للترفيهإلى  على ضفاف شرم الشيخ والغردقة حيث تحولت

 األرض أبرز األثر على التداعيات األمنية المستمرة حتى اليوم.

 

واستمر حلم التنمية الشاملة لسيناء تتوارثه األجيال، وتمت ترجمته مبدئيًا في مشروع تنمية محور قناة 

وبعد تحمل . رشحي الرئاسة ما بعد ثورة ينايرسويس والذي وضع علي رأس كافة البرامج االنتخابية لمال

الرئيس مرسي للمسئولية بدأت الخطوات التنفيذية للمشروع، والتي وقفت القوي المضادة للثورة له بالمرصاد 

لرؤية الكلية ومن بينها الرؤية نحو حتى كان االنقالب العسكري الذي لم يحمل أي برنامج اقتصادي وغابت عنه ا

 سيناء.
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ومع استمرار تدهور األوضاع األمنية في الداخل السيناوي، واألوضاع االقتصادية العامة في مصر، ومرور ما يزيد 

عن عامين على االنقالب بدأ التوجه نحو سيناء، وكان الملفت هو االهتمام المتزايد من الدول العربية 

يها على مختلف األصعدة، والذي تبلور في حجم ضخم من األموال سواء في شكل منح أو بمشروعات التنمية ف

 كذلك لمشروعات البنية األساسية. وإنماقروض ميسرة ليس فقط لمشروعات استثمارية 

وتحاول هذه الورقة البحثية تتبع أهم المشروعات التنموية التي تقام على أرض سيناء، الستجالء أهم األهداف 

تقف وراء هذه المشروعات والتي لن تقف بالطبع عند العوائد االقتصادية، لما تتمتع به المنطقة من التي 

 االقتصادية المتعددة. إلمكاناتهاأهمية استراتيجية إضافة 

 

 : مشكلة الدراسة

المشروع ، أقرّ مجلس الوزراء خّطة شاملة لتنفيذ مشروع، أطلق عليه 3991تشرين األّول/أكتوبر من عام  31في 

أخرى للجنوب،  11.1مليارًا للشمال و 11مليار جنيه، من بينها  330.1القومّي لتنمية سيناء بتكلفة بلغت 

واعتبره أحد المشاريع القومّية العمالقة، اّلتي ستنّفذه وزارة الموارد المائّية والرّي بهدف تقوية سياسة مصر 

نتا  الزراعّي وإعادة توزيع السّكان وتوطينهم في صحراء مصر، الزراعّية وتدعيمها بزيادة الرقعة الزراعّية واإل

وربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتدادًا طبيعّيًا للوادي، حّتى يمكن دخول القرن الحادي والعشرين 

 بخريطة زراعّية جديدة لمصر، إاّل أّن هذا المشروع لم يتحّقق منه شيئًا حّتى اآلن.

 2032لسنة  100رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور كمال الجنزوري مرسوم قانون رقم ، أصدر 2032وفي عام 

مليار جنيه سنوّيًا،  1.1في شأن تشكيل الجهاز الوطنّي لتنمية شبه جزيرة سيناء، وخّصصت له ميزانّية تقدر بـ

قع، إاّل أّن هذه الجهود ليحّل محّل المشروع القومّي لتنمية سيناء، بهدف إحداث تنمية حقيقّية على أرض الوا

 على األرض إنجازأي إلى  لم تفضي

عن استكمال خّطته لبناء مجتمع عمرانّي متكامل في سيناء، بحّد  2031آذار/مارس  7أعلن السيسي، في وقد 

مليارات جنيه لتطوير سيناء، ال مجال لدينا للعبث، ال مع  30أنا خّصصت قصى عام ونصف العام، وقال نصًا "أ

شبكة  إنشاءشهراً من اآلن، من  31، وال مع الشعب المصرّي، وسيجد الشعب المصريّ التطوير الكامل خالل أنفسنا

 300تطوير المحاور الرئيسّية وبناء تجّمعات بدوّية يحوي كّل تجّمع منها على إلى  كم، 3000طرق وكباري بطول 
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متكامل ألبنائنا سواء أكان في الشمال أم في فّدان زراعّي، من أجل خلق مجتمع عمرانّي  000بيتًا بدوّيًا و

 .الجنوب"

كية الثروة السمإلى  وأعقب السيسي هذا التصريح بثالثة قرارات هي نقل ملكية أصول ميناء الصيد بطور سيناء

نيمة، ز في أبيأفدنة إلقامة منطقة صناعية  1901مطار رأس سدر وتخصيص  نشاءفدانا إل 1711وتخصيص 

عقد رئيس الجهاز الوطنيّ لتنمية سيناء الّلواء شوقي  2031نيسان/إبريل  31وفي . جدية التوجهمما يدلل على 

رشوان مؤتمرًا صحافّيًا أعلن خالله عن تأسيس شركة جديدة سّميت بـ"الشركة الوطنّية لتنمية سيناء"، وهي 

 عًا.الربح والتنمية مإلى  ألّنها تهدف شركة استثمارّية حّرة، تختلف تمامًا عن الجهاز الوطنّي أو المشروع القومّي

تنمية تذكر، فهل تنجح هذه المرة هذه إلى  اذًا فالسوابق الحكومية في الوعود بتنمية سيناء كثيرة ولم تفضي

بعد تخصيص األموال فعليًا، بل والبدء في بعض المشروعات، وتمويل بعض الدول ـ الوعود والتي تبدو

ليه من خالل دراسة المشاريع المعلن عنها واستقراء إهذا ما تحاول هذه الدراسة التوصل . أكثر جديةـ العربية

 الصورة الحقيقية مقارنة بما يرو  له.

 

 : أهداف الدراسة

م التعرف على جدية مشروع تنمية سيناء، ويتفرع من هذا الهدف العاإلى  يهدف هذا البحث بصفة عامة

، عرف على البيئة المؤسسية والقانونية لمشروع تنمية سيناءالت: مجموعة من األهداف الفرعية هي

الدور العربي في مشروع تنمية إلى  التطرق، واستعراض أهم المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض سيناء

 سيناء.

 

 .أهم الدالالت االقتصادية للمشروعاستقراء 

 : منهجية الدراسة

استعراض البيئة المؤسسية والقانونية لمشروع تنمية سيناء تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي في 

واستعراض أهم المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض سيناء والدور العربي في المشروع، ثم المنهج 

 التحليلي في استقراء أهم الدالالت االقتصادية للمشروع.
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 : مصادر البيانات

أهم المشروعات التنموية المنفذة أو تحت التنفيذ في سيناء، إلى  اعتمد الباحث علي مصادر متنوعة للتوصل

للهيئة العامة لالستثمار، والهيئة العامة للثروة  اإللكترونيومن أهم هذه المصادر، الجريدة الرسمية، الموقع 

للمحافظات محل الدراسة، ورغم اتفاق كتاب مناهج البحث العلمي على عدم  اإللكترونيةالسمكية، والمواقع 

أنه ولطبيعة البحث الخاصة اعتمد الباحث علي  إالعتبار المواد الصحفية مراجع يعتد بها في البحوث العلمية، ا

 اإلخبارية حول تلك المشروعات. اإللكترونيةاألخبار المنشورة بالصحف الحكومية والخاصة والمواقع 

 

 : البيئة المؤسسية والقانونية لتنمية سيناء: المحور األول

ء الجهاز الوطني لتنمية سينا إنشاءقوانين الممهدة لبدء عملية التنمية في سيناء، فبداية من مرسوم تعددت ال

لسنة  90قرار بقانون رقم ثم  ليه مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة لتنمية شبه جزيرة سيناء،إوالذي أوكل 

 التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء،بشأن  2032لسنة  31بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  2030

السيسي تطبيق قانون  ونصه على معاملة بعض المناطق وفق شروط خاصة كمناطق اقتصادية، ثم قرار

 .، على هذه المناطق2030، وتعديله الصادر عام 2002االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام . المناطق

 

 : زيرة سيناءالجهاز الوطنى لتنمية شبه ج: أواًل

تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتعتمد فكرة  اقتصاديةالجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء هو هيئة عامة 

إنشائه على فصل آلية التخطيط واإلشراف والمتابعة التى يقوم بها الجهاز عن آلية التنفيذ التى تقوم بها 

بشأن التنمية  2032لسنة  31مرسوم بقانون رقم الوزارات والمحافظات، وقد حددت المادة الثامنة فى ال

 . مهمة 31المتكاملة بسيناء مهام الجهاز فى عدد 

نون المرسوم بقا بإصدارقبيل انتخابات مجلس الشعب عقب ثورة يناير سارع المجلس العسكري الحاكم وقتئذ و

هيئة عامة اقتصادية  إنشاء( بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء متضمنا 1) 2032لسنة  31رقم 

تسمى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء تتبع رئاسة مجلس الوزراء وحدد موارد تمويلها التى تستخدم 

 .مستقبال فى آلية التنمية بسيناء

                                  
 .91ص ،2192يناير  91)تابع(، 3الرسمية: ع الجريدة )1( 
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 لسنة 909للجهاز، والقرار  األساسيبشأن النظام  2032لسنة  930( القرار 2وقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء )

  2032لسنة  31بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم  2032

وقد نصت مادته السابعة على حظر تملك األراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين من أبوين 

بالكامل لمصريين، ويطبق في ثبوت الجنسية مصريين أو لغير األشخاص االعتبارية المصرية المملوكة 

وصدر قرار رئيس الجهاز المركزى . 3970لسنة  21واعد واألحكام المنصوص عليها في القانون رقم المصرية الق

بشأن جدول وظائف الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والهيكل  2032لسنة  210للتنظيم واإلدارة رقم 

 (.3التنظيمى للجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء )

هام التخطيط والتنسيق والمتابعة لتنمية شبه جزيرة سيناء، كما يساهم في إعداد يقوم الجهاز بتنفيذ مو

الخطط االستثمارية لعرضها على مجلس الوزراء، فضاًل عن التنسيق مع جهات الدولة المختلفة إلصدار 

 .ناءيالتشريعات المختلفة التي تهيئ مناخ التنمية في سيناء، كما يساهم في تحديد أولويات اإلنفاق في س

تأسيس الشركة الوطنية الستثمارات سيناء باعتبارها ، أهم المشروعات المعلن عنها ويشارك فيها الجهازومن 

القانون  ألحكامشركة مساهمة مصرية "مقر مركزها الرئيسي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء"، وفقا 

برأسمال مرخص عشرة مليارات ورأسمال مصدر مليار وأربعمائة مليون بمساهمة من بنك  3913لسنة  309رقم 

 0والجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة  % 10وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية  % 13.0االستثمار القومي بنسبة 

 .لالكتتاب % 10محافظة سيناء فضال عن طرح  % 2.0ونحو  %

 

 : 2032 أهم التعديالت على قانون تنمية سيناء( )أ

صدر قرار 2030الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وفي عام  إنشاءعلى  2032لسنة  31نص قانون تنمية سيناء رقم 

بشأن التنمية المتكاملة  2032لسنة  31بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  2030لسنة  90بقانون رقم 

 : وفيما يلي أهم التعديالت الواردة في هذا القانون. (4في شبه جزيرة سيناء )

                                  
 الرابط( لمزيد من التفاصيل ِبشأن قراري مجلس الوزراء، 2)
 رابطالنص القرار،  )3)
 2191أغسطس سنة  91)مكرر( الصادر يوم  33( الجريدة الرسمية: عدد رقم 4)

http://www.northsinai.gov.eg/Lists/2012/DispForm.aspx?ID=434
http://www.northsinai.gov.eg/Lists/2012/DispForm.aspx?ID=434
http://sda.gov.eg/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2
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قارات المبنية بالمنطقة لألشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية يكون تملك األراضى والع: (2)نص المادة 

المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ولألشخاص االعتبارية المصرية 

 .المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين

قدرها بعد موافقة وزارتي كما نصت على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء ولألسباب التي ي

تملك المنشآت المبنية فقط لألشخاص الطبيعيين : الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على اآلتي

 تقرير، وواالعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون األرض المقامة عليها

 .سنة 00قامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض اإل

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ألسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة 

السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين 

 .نسبة للوحدات بغرض اإلقامةفي هذا القرار بقانون بال

أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة نصت على  (1)المادة 

ومجلس اإلدارة ولألسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وفقا لرغبتهم بنفس 

لي على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون شروط وأحكام وقواعد العقد األص

يكون استغالل األراضي والعقارات المبنية باألشخاص الطبيعيين ، والنص على حق التوريث وفقا إلعالم الوراثة

العينية واالعتباريين من المصريين واألجانب بمناطق التنمية بنظام حق االنتفاع دون غيره من الحقوق 

 . األصلية

يجب أن يتخذ مشروع االستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية  (1)المادة 

( وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس اإلدارة %00ال تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن )

قبل ممارسة النشاط وال ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير  بعد سداد المقابل المادي المقرر لألنشطة والخدمات

في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام األساسي أو شكل 

الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول األسهم في البورصة وطرح األوراق المالية واالكتتاب 

 –الخاص إال بعد موافقة مجلس اإلدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية اآلتية )وزارة الدفاع العام و

 الهيئة العامة للرقابة المالية( –الهيئة العامة لالستثمار  –المخابرات العامة  –وزارة الداخلية 
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لمشار إليها في الفقرة ألسباب يقدرها بعد موافقة الجهات ا ،ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية

االستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات  اإلدارةالسابقة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس 

األجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف 

اء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو األنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بااللتزام بعدم إجر

 .النظام األساسي لها حتى انقضاء كيانها القانوني

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ألسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة 

منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات ة استثناء مدينة أو جزء راومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس اإلد

التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة 

 .من الخضوع ألحكام هذا القرار بقانون

اء بناء على يرأس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزر (1)المادة 

ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن 

  يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة

عض أحكام بتعديل ب 2030لسنة  90بعض الدالالت لمواد القرار بقانون رقم ومن هنا يمكن الوقوف على 

 : بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء 2032لسنة  31المرسوم بقانون رقم 

نص القانون على اختصاصات الجهاز الوطني لتنمية سيناء وأنه السلطة العليا المهيمنة على شئون ـ 3

فاع والداخلية موره، والحقيقة أنها مادة شكلية فكل اختصاصات الجهاز تتم بموافقة وزارة الدأوتصريف 

والمخابرات العامة بالرغم من وجودهم في تشكيل مجلس اإلدارة، كما أن رئيس الجهاز سيكون بترشيح من 

 .وزير الدفاع

يالحظ السيطرة القانونية للجهات األمنية على كل العمليات االقتصادية داخل سيناء، بدءًا من الموافقة ـ 2

الشركاء في تعديل  أحقيةوحتى عدم . الهبة أوالوصية  أو باإلرثعة على النشاط وحتى نقل الملكية وحق المنف

شكل الشركة ونظامها القانوني إال بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مما يبعد المستثمرين 

 .الجادين

من  واالعتباريينتملك المنشآت المبنية فقط لألشخاص الطبيعيين : فتح باب االستثناءات وألول مرة أمامـ 1

بموافقة مجلس الوزراء ، ولمنطقة دون األرض المقامة عليهاالمصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين با
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ن يجوز معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانو

تثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات بشروط محددة يجوز االس، وبالنسبة للوحدات بغرض اإلقامة

زء استثناء مدينة أو ج، واملة في المنطقة كمحاور للتنميةاألجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متك

منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق االقتصادية 

 اقعة بالمنطقة من الخضوع ألحكام هذا القرار بقانون.ذات الطبيعة الخاصة الو

 

 : 2030لسنة  90تعديل بعض مواد القانون رقم )ب( 

ال أنه سرعان ما تم تعديل إفي كل مراحلها،  رغم من السيطرة األمنية على مشروعات التنمية في سيناءعلى ال

بعض مواد القانون وقضت المواد الجديدة بعدم تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على 

المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في سيناء، ضمن مخطط المنطقة االقتصادية لقناة 

الحكومية المصرية، وعلى رأسها األجهزة كتهم مع وشرا األجانبالسويس، بهدف تسهيل عمل المستثمرين 

حيث قرر السيسي تطبيق قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام . القوات المسلحة

(، على هذه المناطق، التي تشمل عددا من الموانئ المهمة وأراضَي أخرى 5)2030، وتعديله الصادر عام 2002

وتشمل المناطق التي أصدر السيسي بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد تمتد شرق قناة السويس 

 .والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والعريش، والطور

 

 : دالالت هذا التعديلومن بين 

التقليص القانوني إلى  إضافة، السماح لألجانب وللمرة األولي منذ تحرير سيناء بإمكانية تملك األراضيـ 3

أيضًا السماح أن يتخذ مشروع االستثمار أو التنمية لغير المصريين ، وز الوطني لتنمية سيناءلصالحيات الجها

حد  ىودون النص عل %00عن  بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية وأن تقل نسبة مشاركة المصريين فيها

 .أدني

، والخاص بتعديل بعض 2030يونيو  21، الصادر فى 2030لسنة  27المادة الثامنة من القرار بقانون رقم ـ 2

أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ألغت الرقابة على فوائض األموال المرحلة الخاصة 

                                  
 الجريدة الرسمية 2191 يونية 23مكرر )د(، نشر في  21العدد  )5) 
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بالهيئات ذات الطبيعة االقتصادية الخاصة، األمر الذي يجعل الفوائض المالية لتلك الهيئات خار  رقابة الدولة، 

 فيما بعد للخزانة العامة للدولة.وجعلها حًقا خاًصا للهيئة، وال تؤول 

( اشترطت المادة موافقة الجهات األمنية، إلصدار تراخيص عمل لألجانب، بعد أن كان القانون 11المادة )ـ 1

القديم يشترط موافقة وزارة الداخلية والقوى العاملة، وعلى الرغم من أهمية تلك المادة إال أنها لم تتضمن 

الم األمنى عن النشاط المستثمر، لمنحه الترخيص للعمل داخل المنطقة توقيت إنهاء إجراءات االستع

 باعتبارها عنصرا هاما فى جذب االستثمار األجنبي.

 

 ثانيًا: أهم المشروعات التنموية في سيناء: 

تنمية شاملة في سيناء، وأن اختيار سيناء لتنفيذ  إحداثعلن على لسان أكثر من مسئول حكومي استهداف ُأ

استراتيجية الدولة بالبدء في الفئات والمناطق التي عانت من التهميش أو تعاني من قلة إلى  التنمية يعود

ن محاربة أعلي رأس هذه القائمة خصوصا أنها عانت من الحروب اإلرهاب، والخدمات، وبالتالي كانت سيناء 

خالل التنمية المستدامة، لذلك فان أن خطة التنمية ستشمل تجمعات بدوية، وزراعات،  كون منترهاب ساإل

كما تهتم أيضا بخدمات الكهرباء هناك خصوص أن هذا  ،ية، وذلك طبقا الحتياجات األهاليومناطق صناع

 القطاع عانى كثيرا بسبب الحرب على اإلرهاب.

ي إطار مشروع تنمية سيناء فقد تم تقسيم هذه وفي محاولة التعرف على المشروعات المعلن عنها ف

 : المشروعات على أساس العناصر التالية

 

 مشروعات اإلسكان: المستوي األول: 

ـ وحدة بمدينة شرم الشيخ )منطقة الرويسات(  000 :6وحدة سكنية جديدة بواقع 2000عملية بناء  طرحـ 3

 وحدة بمدينة رأس سدر. 100، ووحدة بمدينة دهب 100ـ وحدة بمدينة طور سيناء  900

مة للمواطنين، حيث سيتم قطع أراضى مقس إعدادإعداد تقسيم جديد بمنطقة الرويسات يتم من خالله ـ 2

 نقل المواطنين المتعدين على أراضى الدولة إليها.

                                  
 اليوم السابعصحيفة  )6  )

http://akhbarelyom.com/article/56cf80059d78734c31d26111/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-2000-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1456439301
http://akhbarelyom.com/article/56cf80059d78734c31d26111/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-2000-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1456439301
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-2000-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2602499
http://www.youm7.com/story/2016/2/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-2000-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2602499
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 (.7مليون جنيه ) 90عمارة من عمارات المساعيد في سيناء بتكلفة حوالي  20مشروع إعادة تأهيل عدد ـ 1

 ه.مليون جني 21منزال بدويا بقرى مدينة القنطرة شرق وغرب بمحافظة اإلسماعيلية بتكلفة  390 ـ إنشاء1

 01.1منزال بدويا بقرى أبو زنيمة ورأس سدر وسانت كاترين وطور سيناء في جنوب سيناء بتكلفة  320 إنشاءـ 0

 .مليون جنيه

 .مليون جنيه 30منزال بدويا بقرى محافظة شمال سيناء بتكلفة  10 ـ إنشاء1

مل ر حول قرية األمنزال ريفيا وشبكة طرق ومياه وسو 010رفع كفاءة واستكمال تنفيذ ـ العمل على 7

)تقع قرية األمل شرق . مليون جنيه لخدمة مشروع استصالح المليون ونصف فدان 10.1باإلسماعيلية بتكلفة 

قناة السويس شرق البحيرات على أرض سيناء، وتتبع إداريا محافظة اإلسماعيلية، وتبلغ مساحتها نحو أربعة 

 أالف فدان( 

 (.8وحدة سكنية بمنطقة المساعيد بالعريش ) 3200استكمال التشطيبات النهائية لـ ـ 1

خمس أحياء وتحتوي على : (9الجديدة شرق قناة السويس الجديدة والتى تضم ) اإلسماعيليةمشروع مدينة  ـ9

تقريبا، حيث تشكل  األولألف وحدة سكنية، تم االنتهاء من الحي  07فيال بأجمالى عدد  3220عمارات و 1130

ات على مساحة ال تزيد نشاءمساحة المدينة ككل، كما أن اإل إجماليمن  % 12المسطحات الخضراء فيها نسبة 

ألف نسمة، تضم أنواعا  131ومخطط لها أن تستوعب  من إجمالي المساحة الكلية للمدينة. % 20إلى  30على 

ا تم كم جانب منطقة الفيالت.إلى  واالقتصادي والمتميز مختلفة من أنماط اإلسكان، مثل اإلسكان االجتماعي،

محال ، نواد فرعية :مناطق خدمات فرعية بمدينة اإلسماعيلية الجديدة، تحتوي علي 1التخطيط لتنفيذ 

، مديرية األمن، مبني للمحافظة ،منطقة خدمات رئيسية، سجل مدني، أسواق، مراكز صحية، مدارس، تجارية

 .مساجد وكنيسة، مستشفيات، ستثماريةمناطق اإلى  باإلضافة

 ٠٨٥تقع مدينة رفح الجديدة غرب المنطقة اآلمنة وستقام على مساحة اإلعداد لبناء مدينة رفح الجديدة:  ـ30

مدينة رفح الجديدة، لتكون مدينة سكنية  نشاءفدانا، وتشارك القوات المسلحة فى التخطيط والتجهيز إل

إلى  / الوحدة،2م 320آالف وحدة سكنية بمساحة  03مارة سكنية بإجمالى ع 121: (10حضارية متكاملة تشمل )

                                  
 البوابة نيوز )7 )
 الوفدصحيفة  )8 ( 

 اليوم السابعصحيفة   )9 (
 بوابة الفجر )10( 

http://www.albawabhnews.com/1768648
http://www.albawabhnews.com/1768648
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/919318-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/919318-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7/2539915
http://www.youm7.com/story/2016/1/15/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7/2539915
http://www.elfagr.org/1939828
http://www.elfagr.org/1939828
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/ مدارس( زية / فرعية تتضمن )محالت تجارية/ حضاناتباإلضافة لخدمات مرك، منزل بدوي 100 جانب

 منطقة للحرفيين فى جنوب المدينة. إنشاءوسيتم 

منزل  200وحدة و 1101عمارة سكنية بإجمالى  231وتم التخطيط لتنفيذ المدينة على مرحلتين، األولى تشمل 

 ." منزل بدوي 200" وحدة سكنية و 1010عمارات سكنية بإجمالى "  130وثانية تشمل  بدوي،

 إنشاءوقد وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار إلخالء المنطقة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص ب

فدان، لصالح محافظة شمال سيناء إلقامة المدينة، مع اتخاذ  010.13مدينة رفح الجديدة، والبالغ مساحتها 

 وقد قامت. اإلجراءات الالزمة لصرف التعويضات المناسبة لشاغلى األرض من أصحاب المنازل واألراضى الزراعية

مدينة  اءإنشالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد المعدات الهندسية ومواد البناء الالزمة للبدء فى 

 رفح الجديدة، بمنطقة الوفاق.

 

 مشروعات الطرق والنقل: المستوى الثاني: 

(، ومن 11مليار جنيه ) 2.010حوالي  2030/2031بلغ إجمالي االستثمارات الخاصة بمشروعات الطرق خالل عام 

 : أهم هذه المشروعات ما يلي

بطريق "اإلسماعيلية/ القاهرة"، وحتى مدخل  90الكيلو  من هو طريق حر، يبدأ: (12يونيو ) 10مشروع محور ـ 3

كباري رئيسية، وهم كوبري تقاطع  0م، ويوجد على الطريق  10-10من  وعرض كم 90مدينة بورسعيد، بطول 

طريق "القاهرة اإلسماعيلية" الصحراوي، وكوبري ترعة السالم، وكوبري مصرف المحسمة، وكوبري السكة 

الحربي، وكوبري  11كوبري وادي المالك، وكوبري : فرعية، وهمكباٍر  0إلى  الحديد، وكوبري شادر عزام، إضافة

نفقا  22كباري فرعية و 0كما يشمل الطريق  ."الصالحية، وكوبري "فاقوس الفردان"، وكوبري "الكسرة أبو شلبي

وقد تم تعويض جميع المتضررين من انتزاع أراضيهم  مليار جنيه. 3.1مناطق خدمات بتكلفة  0إلى  باإلضافة

 .يونيو بتعويضات بلغت نصف مليار جنيه تقريًبا 10محور ءنشاإل

، عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة وازدوا  طريق "مصر 2030أعلن ديوان عام محافظة السويس في أكتوبر ـ 2

مهما، حيث يربط بين )طريق األدبيةـ  مترا والذي يعد محورا مروريًا 31كم وبعرض  1إيران" بحى عتاقة بطول 

طريق القاهرة ـ السويس( ويربط الطريق مناطق مدن اإلسكان االجتماعى الجديدة والصفا والسماد السخنة ب

                                  
 البوابة نيوز   )11 ( 
 للوفد اإللكترونيةنقال عن البوابة  )12 ( 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1796888
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2382&ifr=1&kwn=%u0645%u0646&exp=1796888
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1679&ifr=1&kwn=%u0648%u0639%u0631%u0636&exp=1796888
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1679&ifr=1&kwn=%u0648%u0639%u0631%u0636&exp=1796888
http://www.albawabhnews.com/1768648
http://www.albawabhnews.com/1768648
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/865498-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/865498-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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من العاملين  األالفوالحرية والتوفيق والنهضة وطريق محمد حمام ومدينة السالم، ويخدم هذا الطريق 

 (13بالمناطق الصناعية بحى عتاقة )

كيلو مترات وعرض من  1الحربي بطول  11وع طريق مشروع رفع كفاءة ورصف طريق أبو صوير/ أبو خرـ 1

مليون جنيه لتسهيل الحركة المرورية وربط القرى بالطرق الرئيسية لخدمة المواطنين  31مترًا، بتكلفة  30-32

(14.) 

 0متًرا وبتكلفة  30متًرا وعرض  311طًنا وبطول  90إلى  الذي تصل حمولته« عزمى»كوبري  إنشاءمشروع ـ 1

أحد العوامل الرئيسية لتنمية محور قناة السويس، والذي  ، على قناة االتصال ببورسعيد، وهوماليين جنيه

المحور الثالث لدخول « عزمى»سيقوم بدوره بالربط بين ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الحرة، ويعد كوبري 

( )تم تنفيذه 15نيو )يو 10ديسمبر، نهاية قناة االتصال ليربطها بمحور  21كوبري  إنشاءبورسعيد، بجانب 

 بالفعل(.

تم االنتهاء  )مليون جنيه 321 بتكلفة وكم 11عيون موسى بطول ـ كما تشمل المشروعات طريق الشط ـ 0

(، والذي يربط مدخل نفق 16م )0,1 ةراحلا ضرعب ةديدج تاراح 1 إنشاءوازدوا  الطريق القائم ب ،(من تنفيذه

الشيخ الذي يجرى حاليا استكمال عمليات ازدواجه لخدمة خطة التنمية فى  الشهيد أحمد حمدى ومحور شرم

 .زنيمةى المنطقة الصناعية بأب

المرحلة األولى من تطوير وتوسعة طريق شرق بورسعيد/ شرم ولخدمة مشروعات تنمية محور قناة تنفيذ ـ 1

نطقة، تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى السويس والكيانات االقتصادية والصناعية المخطط تنفيذها بالم

 32كم وعرض  02من طريق شرق بورسعيد/ شرم الشيخ فى المسافة من سرابيوم حتى كوبري السالم بطول 

حارات مرورية لكل اتجاه بدًلا من حارة واحدة، بما يساهم فى تسهيل حركة  1متًرا لالتجاهين، ويضم الطريق 

 . (17المرورية بالمنطقة ) السيارات واستيعاب الكثافات

، والذي أدت السيول النهياره، وقد تم تأهيل الطريق ريق طابا/ رأس النقب بجنوب سيناءط إنشاءإعادة ـ 7

متًرا، ويشمل حارتين  33كم وعرضه  21ضد مخاطر السيول بواسطة وزارة الرى والموارد المائية، ويبلغ طوله 

                                  
 اليوم السابع نقال عن  )13)
 اليوم السابعنقال عن  )14 )
 بوابة التحريرنقال عن  )15)
 بة مصراوي ابو نقال عن  )16)
 األهرامبوابة  )17 ( 

http://www.youm7.com/story/2015/10/27/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/2410662
http://www.youm7.com/story/2015/10/27/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/2410662
http://www.youm7.com/story/2016/2/2/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-3875-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-5/2567403
http://www.youm7.com/story/2016/2/2/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-3875-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-5/2567403
http://www.tahrirnews.com/posts/336721/%D8%A8%D8%AF%D8%A1+%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84+%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A+%C2%AB%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A%C2%BB+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9+60+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.tahrirnews.com/posts/336721/%D8%A8%D8%AF%D8%A1+%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84+%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A+%C2%AB%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A%C2%BB+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9+60+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/1/17/431478/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%A1%D9%A2%D9%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/475200.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/475200.aspx
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تنفيذ أعمال إلى  يق من بالطات خرسانية وأسفلتية، باإلضافةمروريتين لكل اتجاه، وقد تم تنفيذ الطر

 كم للحماية ضد مخاطر السيول. 20تكسيات بالدبش بطول 

 .18كيلو متر 13وصالت فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول  1 إنشاءـ 1

الجديدة فى شرق قناة السويس كيلو من أجل خدمة التجمعات السكنية  90طريق محور التنمية بطول  إنشاءـ 9

 وربطها بالدلتا غرب القناة.

مليون دوالر، وتهدف لدعم التنمية فى وسط شبه جزيرة سيناء، فى  11ورصف طريق الجدي بقيمة  إنشاءـ 30

 .قناة السويسإلى  نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع

دوالر، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق مليون  331" بقيمة 3مشروع تطوير طريق عرضى "ـ 33

 قناة السويس، ويربط الطريق الساحلى بطريق نفق طابا.

إعادة تشغيل ميناء ومطار مدينة الطور من أجل استغاللهما فى أعمال التنمية واالستثمار، بعد توقف ـ 32

 (.19تأهيلهما أو رفع كفاءتهم )، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم 3917المطار والميناء عقب حرب 

لخدمة مشروعات التنمية بسيناء وتسهيل حركة األفراد « اإلسماعيلية _العوجة»زدوا  طريق اتطوير وـ 31

والبضائع بوسط سيناء من قناة السويس غرًبا وحتى منفذ رفح البري شرًقا، وجاري تطوير طريق 

بدًلا من حارة واحدة  اتجاهحارة مرورية لكل  1عرض ب اتجاهينكم ليصبح  233بطول « العوجة-اإلسماعيلية»

 (.20حالًيا )

كم من  220يبلغ طول خط السكة الحديد  ،(21خط سكة حديد اإلسماعيلية /العريش ) إنشاءمشروع ـ 31

محطات هى القنطرة شرق جلبانة  1من  االنتهاءتم . محطة 31العريش رفح، ويتضمن الخط  اإلسماعيلية

 300مليون جنيه من الفردان حتى بئر العبد بطول  120الخط  إنشاءتبلغ تكلفة . بئر العبد بالوظة رمانة نجيله

ـ التلول، الروضة، الميدان، العريش، الريسة »محطات  7كم  320كم كمرحلة أولى وتضم المرحلة الثانية بطول 

 مليون جنيه. 100وصلة شرق بورسعيد بتكلفة إلى  ، باإلضافة«الشيخ زويدرفح

                                  
 االهرامجريدة  )18 ( 
 بوابة األخبار )19(  
 .صوت األمة نقال عن )20(
 .صوت األمة نقال عن )21 )

http://akhbarelyom.com/news/522582
http://akhbarelyom.com/news/522582
http://akhbarelyom.com/article/56b6074cae46bee4257d7612/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1454769996
http://akhbarelyom.com/article/56b6074cae46bee4257d7612/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1454769996
http://www.soutalomma.com/201787
http://www.soutalomma.com/201787
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أول مطار دولي مدني في وسط  إنشاءأعلن مجلس رئاسة مدينة الحسنة عن (، حيث 22طار المليز الدولي )مـ 30

طار مإلى  سيناء بمنطقة المليز بثالثة ممرات، حيث سيتم تحويل مطار المليز الحربي بمنطقة وسط سيناء

الممر  إنشاءم، وإعادة 10متًرا، وعرض  1100ممر لصالح الطيران المدني بطول  إنشاء :مدني دولي، مخطط له

 ( م.10( كم وعرض )1الممر المساعد بطول ) إنشاءم. ـ إعادة 10كم وعرض  1المساعد بطول 

( متر وعرض 3209ـ  991 – 111( وصلة فرعية لربط الممر المدنى بالممر العسكرى بأطوال )1عدد ) إنشاءـ 31

( طائرة وترمك 31م( يسع عدد ) 112× م  111" ترمك للطائرات ترمك بمساحة ) 2عدد "  إنشاء، وتر( م10)

( وصالت لربط الترامك بالممرات عدد 0عدد ) إنشاء، وإيرباص( طائرة 1م( يسع عدد ) 200× م  111بمساحة )

( 10( متر وعرض )107بطول )كًل  إيصال( وصلة 2( متر وعدد )10( متر وعرض )200كًل بطول ) اتصال( وصلة 1)

بوابة للمطار وسور من  إنشاء، وراكب في الساعة 200بطاقة  2م 1200صالة ركاب بمساحة  إنشاءوكذلك  متر.

فضال عن المنشآت الخدمية والطرق الداخلية  ( بر  حراسة لتأمين المطار.22( كم وعدد )22الدبش بطول )

 .2031تظر أن يفتتح المطار خالل عام وشبكات المرافق داخل موقع المطار، ومن المن

بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض  2030لسنة  11صدر القرار الجمهوري رقم : مطار رأس سدرـ 37

، فدان من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الستخدامها فى إنشاء مطار رأس سدر 1711.72مساحتها 

لمساحة المخصصة إلنشاء مشروع مطار رأس سدر لتصبح مساحة األرض والحقًا وافق مجلس الوزراء على زيادة ا

بتخصيص قطعة  2030لسنة  11فدانا وفقا للقرار الجمهورى رقم  1711ن كانت أفدانا بعد  7113بالكامل 

أرض محددة إلنشاء مطار رأس سدر حتى تتناسب هذه الزيادة مع التشغيل الفعلى والتوسعات المستقبلية 

 (.23للمطار )

ذ مشروع أنفاق قناة السويس الذي يضم شبكة قومية من يتنفبالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ـ تقوم 31

األنفاق تربط محافظات اإلسماعيلية وبورسعيد والسويس بسيناء ومنطقة شرق القناة، يتم خالله العمل فى 

ونفق سكة حديد فى كل منهم، نفق سيارات  2أنفاق محافظتى اإلسماعيلية وبورسعيد كأسبقية أولى، بواقع 

ثم أنفاق مماثلة فى محافظة السويس لربطها بسيناء وعمليات التنمية المنتظرة بها خالل الفترة المقبلة 

كيلو  20نحو  أطوالهاوتقع المجموعة األولى من األنفاق الجديدة فى منطقة شمال اإلسماعيلية إجمالي ، (24)

                                  
 بوابة المصريون  )22 (
 بوابة األهرام  )23 (

 )24 (موقع الهيئة القومية لألنفاق

http://almesryoon.com/%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/813152-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://almesryoon.com/%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/813152-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.ahram.org.eg/News/131749/77/458754/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%80%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B7%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%80%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.ahram.org.eg/News/131749/77/458754/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%80%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B7%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%80%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.nat.org.eg/arabic/ports.html
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القطر الداخلي  أنالوزير  وأوضحكيلو متر طول نفق السكة الحديد(،  1.1كيلو متر لنفقي السيارات و 33.7مترا )

نفق سكة حديد إلى  باإلضافة (.25على مداخل ومخار  النفقين ) 32.7والقطر الخارجي . متر 33.1للنفق يبلغ 

متر حفر من خالل ماكينات " تى بى أن " والباقى من خالل  100كيلو و 33متر مربع، منهم  100كيلو و 30بطول 

خط أحمر تحت معايير األمن والسالمة المتبعة حسب  300سنة، وهناك  320عمر النفق . الحفر المكشوف

 التصريحات الرسمية.

 

 :مشروعات الكهرباءالمستوى الثالث: 

أعمال ، و(26مليون جنيه ) 2شمسية بتكلفة عامود إنارة بالطاقة ال 90أعمال إنارة طريق الفردوس بعدد ـ 3

، (27مليون جنية ) 22تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لمدن وقرى ومراكز وطرق محافظة جنوب سيناء بتكلفة 

 ة شرمإنهاء مشروعات توصيل التيار الكهربائي لتجمعات الرينة والنهايات بمدينة رأس سدر وتجمعات مدينو

 . )28(همليون جني 11الشيخ بتكلفة 

مليون  10شبكات الكهرباء لمدن ومراكز وتجمعات محافظة شمال سيناء بتكلفة  إنشاءتم إنهاء تدعيم وـ 2

جنيه، وجاٍرى تنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي لبعض التجمعات األكثر احتياًجا بكل من نخل والحسنة 

عامود  200الطرق بمدينة القنطرة شرق بعدد أعمال إنارة ، و(29مليون جنيه ) 10والعريش وبئر العبد بتكلفة 

عامود بالطاقة  200أعمال إنارة طريق محمد حمام بمحافظة السويس بعدد ، و(30ماليين جنيه ) 1إنارة بتكلفة 

 .31مليون جنيه 2.1الشمسية بتكلفة 

على  ف وتم الربط ك. 000ف والشط رأس النقب . ك 220خطوط الربط الكهربي القنطرة العريش  إنشاء ـ1

 إنشاءكما تم . محافظات مصرإلى  حيث تم تصدير فائض الكهرباء 1323991الشبكة الموحدة بالجمهورية يوم 

 11أ )جهد عالي( ومحطة محوالت قاطية رمانة بالوظة جهد  ف. م. 22011محطة محوالت القنطرة شرق جهد 

                                  
 )25 ( بوابة مصر العربية

 )26 (.البوابة نيوزنقال عن 
 )27 (ابق.نفس المرجع الس

 )28  (.الهيئة العامة لالستعالماتموقع 
 )29 (نفس المرجع السابق. 

 )30 (البوابة نيوزنقال عن 
 )31( رجع السابق.منفس ال

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/771939-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
http://www.albawabhnews.com/1821607
http://www.albawabhnews.com/1821607
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7552
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7552
http://www.albawabhnews.com/1768648
http://www.albawabhnews.com/1768648
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)جهد عالي( باإلضافة لمحطة محوالت  أ ف. م. 11 220أ )جهد متوسط( ومحطة محوالت بئر العبد جهد . ف م. 22

 (.32بغداد لخدمة منطقة الصناعات الثقيلة وقد تم ربط المنطقة بالشبكة الموحدة )

 

 مشروعات البنية األساسية: المستوى الرابع: 

قطعة بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ في  100القيام بأعمال تصميم وتنفيذ البنية التحتية لـ ـ 3

 (.33مليون جنيه ) 11بتكلفة جنوب سيناء 

 30محطة الرفع وخط الطرد للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الثانية في القنطرة شرق بتكلفة  ـ إنشاء2

 (.34مليون جنيه )

مليون جنيه،  97.0فدانًا بمدينة المستقبل في اإلسماعيلية بتكلفة  300تنفيذ البنية األساسية لمساحة ـ 1

 (35اب ومنطقة الحرفيين )وتخدم منطقتي إسكان الشب

 

 :مجال مياه الشرب والصرف الصحىالمستوى الخامس: 

وذلك ، ماليين جنيه 130تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بمدينتى نويبع وطابا والتى تكلفت ـ 3

بحيرات وحواجز توجيه وسدود ومجاري تصريف مياه  إنشاءفي أودية القربة وطابا والمراخ ومقبل التى تتضمن 

ومعابر أسفل الطرق سيكون لها أثر كبير فى حماية المنشآت السياحية ومدينة طابا وشركة الكهرباء التى تأثرت 

بحيرات التى  1سدود، و 1عدد  إنشاءات الحماية بوادى وتير الذي يتضمن إنشاءبالسيول العام الماضى، وكذلك 

 (.36وحدة بنويبع ) 91بمدينة نويبع، و األساسيةاية الطرق والبنية حمإلى  تهدف

 إنشاءو ألف متر مكعب/يوم، 100محطات تنمية مياه النيل وضخها لسيناء بخطوط ناقلة بطاقة  إنشاءتم ـ 2

 10وحدات تحلية مياه اآلبار بطاقة  إنشاءألف متر مكعب/ يوم، و 10محطات تحلية مياه البحر بطاقة حوالي 

 (.37ألف متر مكعب/يوم )

                                  
 )32 (  صوت األمة 

 )33 (. دوت مصر
 )34 (نفس المرجع السابق.
  )35 (نفس المرجع السابق.

  )36 (بوابة اليوم السابع
 )37 ( بوابة روزاليوسف

http://www.soutalomma.com/201787
http://www.dotmsr.com/details/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://www.youm7.com/story/2015/5/12/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA/2179412
http://www.rosaeveryday.com/news/127436/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89
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من المدن والقرى الرئيسية بمشروعات الصرف الصحى الكامل  ٪10فى مجال الصرف الصحى، تم تغطية ـ 1

الحديث تتضمن خطوط انحدار وروافع ومحطات معالجة وغابات شجيرية )نقال عن الهيئة العامة 

 (.38لالستعالمات( )

ترعة السالم أسفل إلى  مترا لنقل مياه النيل 120المرحلة األولى من مشروع سحارة سرابيوم بطول  افتتاحـ 1

قناة السويس، بهدف توفير مياه الرى وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين فى منطقة شرق 

المشروع مكون  هم الزراعية،ألف فدان من أراضي 300قناة السويس والبحيرات واإلسماعيلية الجديدة لرى نحو 

غرب القناة واثنان بيارات اثنان منها فى  1كل مرحلة عبارة عن  القطر الداخلى للبيارة :(39من ثالثة مراحل )

يستهدف ، وخط 2متر يمر خالل كل بيارة  1.2 خطوط مواسير قطر كل خط 1متر، وبها  39القناة فى شرق 

ألف  100شرق القناة باتجاه سيناء، لزراعة إلى  النيل من غربمليون متر مكعب من مياه  1.1المشروع ضخ 

إلى  مترا أسفل قناة السويس لتمرير المياه 10أنفاق ضخمة على عمق  1فدان، ويتضمن المشروع كذلك إقامة 

 . الزراعات الحالية

جديدة، ثالث مدن جديدة شرق القناة كظهير عمراني لها وهي مدن بورسعيد ال إنشاءالمشروع يخدم خطة 

، بينما سيتم افتتاح المرحلة 2031 أبريلاإلسماعيلية الجديدة، السويس الجديدة، افتتحت المرحلة األولى 

 .2037الثانية في شهر أكتوبر من نفس العام، ثم يتم افتتاح المرحلة الثالثة في ابريل

مليون  29يسر بقيمة ُمرئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية تمويل  إسماعيلالمهندس شريف ـ شهد 0

 اءإنشمليون دوالر( مع الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية، لتنفيذ مشروع  300دينار كويتى )نحو

سنوات  0سنويًا وفترة سماح  %2محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء بسعر فائدة تبلغ  0عدد 

ألف متر مكعب يوميًا  20محطة تحلية بقدرة تبلغ  : إنشاء(40عامًا، وتشمل المشروعات ) 20وسداد على مدة 

محطات للتحلية فى كل من مدن رأس سدر، وأبو زنيمة، ودهب، ونويبع، بقدرة تبلغ  1 إنشاءبمدينة الطور، و

آالف متر مكعب يومياً لكل منها، كما يشتمل المشروع على توصيل التيار الكهربائى للمحطات، والمياه المحالة  30

كيلو مترًا،  12الخزانات الواقعة فى المدن المذكورة، بإجمالى أطوالى تبلغ نحو إلى  المحطات، ثمإلى  البحرمن 

 .2039واالنتهاء منه قبل نهاية عام  2037كما أنه من المقرر البدء فى أعمال المشروع مع مطلع عام 

                                  
 )38 ( اإللكترونيالموقع  الراية

 )39 (اليوم السابع
 )40 (أخبار مصرموقع 

http://www.alrayahnews.com/site/index.php?go=news&more=18199
http://www.youm7.com/story/2016/4/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1--%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF/2661014
http://www.egynews.net/923049/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-5-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AC
http://www.egynews.net/923049/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-5-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AC
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مليون جنيه، وتم إنجاز  20محطة معالجة بالوادى بتكلفة  نشاءجارى العمل فى منطقة وادي التكنولوجيا إلـ 1

 (.41من أعمالها، وستنتهي فى غضون عامين ) %30ما يقرب من 

محطة معالجة ثالثية، وأوضح  إنشاءمحمد السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية عن مشروع ـ أعلن 7

 300لمصرف ترعة الشيخ جابر على مساحة مليون متر مكعب/يومي  2أن المشروع بطاقة إلى  وزير اإلسكان

 (.42ألف فدان )

 

 المشروعات الخدمية: المستوى السادس: 

 70ووحدة صحية بتكلفة تم رفع كفاءة وتطوير قرية األمل من خدمات إسكان ومستشفى وسوق تجارية ـ 3

ماليين  7سيناء بتكلفة مبنى إداري سكني بالمقر الدائم للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة  إنشاء، ومليون جنيه

نادي سيناء الرياضي للهجن والفروسية  إنشاء، ومدارس ابتدائي بمدينة الحسنة بشمال سيناء 1 . إنشاءجنيه

مليون  32ينة العريش بتكلفة مدفن محكم للمخلفات الصلبة بمد إنشاء، وماليين جنيه 0وشمال سيناء بتكلفة 

جنوب سيناء م السيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة أضبة تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار ه، وجنيه

مليون  322قرية شباب الخريجين بوادي التكنولوجيا ومحطة المعالجة بتكلفة  إنشاء، ومليون جنيه 10بتكلفة 

 جنيه.

جرا  واستراحة  نشاءمتر مربع إل 0000اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تخصيص مساحة أعلن ـ 2

دارة مرور دهب الجديد إمبنى ، وافتتح ألف جنيه 000السياحية فى منطقة العصلة بدهب بتكلفة  لألتوبيسات

مربع، ومدرستين ــ ثانوى عام وفندقية نظام خمس سنوات  متر 1000ماليين جنيه على مساحة  1بتكلفة 

 مليون جنيه. 7ة افتتاح بيت شباب األزهر بالعاصمة طور سيناء بتكلف، كما تم ماليين جنيه 7ــ بتكلفة 

 إنشاءالعمل فى  ءبدعن العميد جمال مهدى مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة جنوب سيناء أعلن ـ 1

ماليين جنيه بتنفيذ الهيئة  7متر وبتكلفة  1000مديرية للطرق والكبارى بمدنية طور سيناء على مساحة 

 (43الهندسية للقوات المسلحة حيث تم تسليم الموقع لها )

 

                                  
 )41 ( تعالمات موقع الهيئة العامة لالس 

 )42 (نفس المرجع السابق.
 عاليوم الساب )43)

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=7552
https://www.youm7.com/story/2016/8/20/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-7/2849776
https://www.youm7.com/story/2016/8/20/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-7/2849776
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 مشروعات التنمية الصناعية والزراعية: لمستوى السابع: ا

 %300فدان بمنطقة بئر العبد بنسبة تنفيذ 9710من استصالح وأعمال البنية األساسية لمساحة  االنتهاءـ 3

، وتستهدف خطة التنمية استصالح %300صوبة زراعية وتوزيعها على بدو سيناء بنسبة تنفيذ 100 إنشاءو

" فدان بمنطقة بئر العبد وسيتم البدء فور التخصيص لألرض من وزارة 1930ساسية لمساحة "وأعمال البنية األ

وجاري اختيار  2( كم300مدينة داجنة بالتعاون مع المستثمرين السعوديين على مساحة ) إنشاءالزراعة، و

 (.44الموقع )

( فدان زيتون بالمشاركة المجتمعية مع 700من استصالح وأعمال البنية األساسية وزراعة ) االنتهاءـ 2

صوبة  100 إنشاء(، و300الجمعية العمومية لنساء مصر وبالتعاون مع جمعية من أجل مصر بنسبة تنفيذ )%

 (.45)%300زراعية وتوزيعها على البدو بنسبة تنفيذ

جانب إلى  فدانًا، 00الماضية على استغالل آبار المياه لزراعة أكثر من  عمل جهاز تعمير سيناء خالل الفترةـ 1

صوبة، وإقامة مشروعات رعوية تتمثل فى مزارع لألغنام، وأخرى  20مزرعة سمكية، وزراعة ما يقارب من  إنشاء

 (.46للدواجن، فضاًل عن زراعة حدائق الفاكهة والموالح )

صناعات ثقيلة فى "أبوزنيمة"، وتم تخصيصها بقرار جمهورى، وبالفعل َتَتَبنَّى الدولة مهمة تنفيذ منطقة ـ 1

 . (47مليون جنيه ) 100قام جهاز تعمير سيناء بتنفيذ وتخطيط المرافق لها بتكلفة 

 (.48مليون جنيه ) 10تم تنفيذ قرية شباب للخريجين بتكلفة  -0

التمويل العربية تضم مشروعا  ن مشروعات تنمية سيناء وتنفذها مؤسساتأمحافظ جنوب سيناء يعلن ـ 1

زراعيا وصناعيا سيطلق عليها تجمعات الملك سلمان عبد العزيز التنموية المتكاملة وسيتم توفير الخدمات 

جامعة الملك سلمان بطور  إنشاءمناطق بجنوب سيناء و 7ألف فدان فى  31األساسية لها، حيث سيتم استصالح 

 (.49سنوات ) 1وسيتم االنتهاء منها فى غضون ماليين جنيه  330سيناء بتكلفة مليار و

 

                                  
 )44 ( بوابة الوفد

 )45 (  موقع مصراوي 
 )46 (نفس المرجع السابق

 )47 (بوابة التحرير
  )48 (موقع العربية الحدث

 )49 (نفس المرجع السابق. 

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1145476-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2016/4/23/818834/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.tahrirnews.com/posts/407834/%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A8-%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/03/08/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 :مشروعات أخريالمستوى الثامن: 

مليون  320وبتكلفة قدرها  2ألف م 20افتتاح مشروع مجمع صوامع الغالل بالقنطرة شرق على مساحة ـ 3

ألف طن واستغرق تنفيذه عاما  10نحو إلى  صومعة لتخزين الغالل وتصل طاقتها التخزينية 32جنيه، ويضم 

 20 إنشاءواحدا فقط، وذلك ضمن المشروع القومى الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية والذي يشمل 

 (.50مليون طن ) 0٫3صومعة مجمعة بطاقة تخزينية قدرها 

لك سلمان بن عبد جامعة عمالقة فى محافظة جنوب سيناء تحمل اسم "جامعة الم إنشاءالتصديق على ـ 2

 مليون دوالر، من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 100العزيز" فى مدينة الطور بتكلفة تبلغ نحو 

2031 (51). 

المملوكة للدولة ملكية  قطعة أرض من األراضي 27ـ صدر قرار جمهوري بالموافقة على إعادة تخصيص 1

ناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء، وفقا للخريطة وجدول  سهم 1.03قيراطا و 20فدانا و 72خاصة بمساحة 

اإلحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة، وذلك نقال من األراضي المخصصة لألنشطة السياحية، ونشر 

نصت المادة الثانية من القرار على أن تؤسس هيئة المجتمعات العمرانية و (.52القرار في الجريدة الرسمية )

از مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية الجديدة وجه

وتكون قيمة األراضي من حصة جهاز مشروعات . وتنمية المناطق الشاطئية المذكورة إنشاءتتولى تخطيط و

ة الجديدة أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها باالتفاق مع هيئة المجتمعات العمراني

وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونصت المادة الثالثة على أن تحتفظ القوات المسلحة بالمواقع العسكرية 

 الواقعة داخل المساحة المذكورة والالزمة لشؤون الدفاع عن الدولة.

ل أعما بانتهاءصرح الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع الجامعة بالعريش ـ 1

التجهيزات بمنشآت كليات جديدة ضمن فرع جامعة قناة السويس بشمال سيناء تمهيًدا لفصلها لتصبح جامعة 

  )53( .حكومية جديدة تحمل اسم "جامعة العريش"

                                  
 .بوابة األهرام )50(
 روزاليوسف   )51 (
 . 2192مارس 23مكرر )د( 99الجريدة الرسمية، العدد   )52 (
  موقع اليوم السابع )53 ( 

http://www.ahram.org.eg/News/131838/29/483750/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://www.ahram.org.eg/News/131838/29/483750/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://www.rosaeveryday.com/news/127436/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89
http://www.rosaeveryday.com/news/127436/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89
http://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2650027
http://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2650027
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رئيس هيئة التنمية السياحية في مصر سرا  الدين سعد يعلن في حوار له مع جريدة "ديلي نيوز ـ أعلن 0

مليون متر  10قطعة أرض للمستثمرين األجانب، بإجمالي  71زية أنه سيتم طرح إيجيبت" الناطقة باإلنكلي

ألف متر مربع للقطعة، وأن األراضي المطروحة ستكون في الساحل  000إلى  آالف 30مربع، بمساحات تتراوح من 

 (.54)دوالرا للمتر الواحد  00إلى  30الشمالي ومحافظة البحر األحمر وجنوب سيناء واألقصر وبسعر من 

مل، مشروع تنموى متكاإلى  افتتح الفريق أسامة عسكر أعمال التطوير ببحيرة البردويل لكي تتحول البحيرةـ 1

طن عوائق، وتم تطهير  1000وقد تمت تهيئة األرض ورفع كفاءة البحيرة، وتطهيرها من العوائق بإجمالى 

مصنع  : إنشاء(55وقد شملت المشروعات كذلك ). مراسى 1مبنى قديما، وحاليا توجد  31، ورفع كفاءة «البواغيز»

ل وقريبا مصنع كامإلى إنشاء مصنع للتغليف والتعبئة،  باإلضافةيف وتعبئة األسماك قبل تصديرها، لتغل

صالة فرز  إنشاءمحال، كما تم  إنشاءوتم « الفوم»األسماك مخصص للثلج، ومصنع آخر لصناعة عبوات حفظ 

م عمل نادى وسيتقرى للصيادين سوف تنشأ،  1هناك  وصرح عسكر أن. أطنان فى اليوم 0وتصدير بطاقة 

موضحا أن إنتا  بحيرة البردويل  ألهالى سيناء على طول البحيرة.« ممشى»وسيتم عمل شراع ونادى اجتماعى، 

 طن. 2000طن فى الموسم، فى حين كان متوسط اإلنتا  قبلها  1700إلى  الحالى قد ارتفع

منطقة صناعية للطباعة  إنشاءدسية، بالتعاون مع غرفة صناعات الطباعة عن مشروع الهيئة الهنأعلنت ـ 7

مليار  2ضمن مشروعات تطوير محور شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية مبدئية تقدر بـ  إدراجهوالتغليف تم 

يزها لندا لتمتسعيان لجذب مليار جنيه منها كاستثمارات أجنبية، وقد قامتا بمخاطبة كل من الصين وبو. دوالر

 . (56فى مجال التعبئة والتغليف لالستثمار فى المدينة الصناعية بمحور تنمية قناة السويس )

صرحت وزيرة االستثمار داليا خورشيد، أن الهيئة العامة لالستثمار قامت بتأسيس فرع لها داخل ديوان عام ـ 1

م والعمل علي سرعه إنهاء طلباتهم محافظة جنوب سيناء للتواصل مع المستثمرين وتوفير وقتهم وجهده

(57) . 

عدًدا من المشروعات الخدمية  ،بحضور الفريق أسامة عسكر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءـ تسلم 9

مدرسة محمد نجيب المجهزة : (58المنفذة من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع بعض رجال األعمال، ومنها )

                                  
 )54 ( موقع ديلي نيوز ايجيبت

 )55 (موقع اليوم السابع
 )56 ( بوابة القاهرة
  )57 (شبكة محيط
 )58 ( اليوم السابع

http://www.dailynewsegypt.com/
http://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-/2716394
http://www.cairoportal.com/story/370899/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://m.moheet.com/2016/05/28/2431550/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88.html
http://www.youm7.com/story/2016/6/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%B3%D8%AF%D8%B1/2749758
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 إنشاءي االستمرار فإلى  واإلعدادية بمنطقة الرينة بتكلفة تتعدى مليون جنيه، باإلضافةللمرحلتين االبتدائية 

فداًنا  10مزرعة نموذجية متكاملة بتجمع الرينة التابعة لقرية رأس مسلة على مساحة ، ومدارس أخرى 1

لمنتجات ة وامليون جنيه، والتي ستساهم في تحقيق االكتفاء الذاتي من الثروة السمكي 1.0بتكلفة نحو 

محطة كهرباء تساهم فى ضخ الطاقة الالزمة للمنطقة بالشكل الذي يؤهل الستمرار ، والزراعية ألبناء المنطقة

 . العمل بتلك المشاريع بالكفاءة الالزمة من الطاقة

 فتح الباب، أمام المستثمرين لسحب كراساتعن  (2031مايو  1)أعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي ـ 30

وذكر بيان . الشروط لالشتراك في المزايدة على أراض جديدة لالستصالح والزراعة في سيناء ووادي الريان

أصدرته الوزارة أنه تم طرح مساحات من األراضي الصحراوية لالستصالح واالستزراع للبيع عن طريق المزايدة 

ية الزراعية، وذلك ضمن خطة الوزارة لسد العلنية، في إطار مشروعات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنم

ألف فدان لالستصالح ضمن  10سيتم طرح مساحة : 59وأوضح البيان أنه. فجوة الغذاء، وزيادة اإلنتا  الزراعي

ألف فدان أخرى ألبناء المحافظات  10آالف فدان ألبناء المحافظة، و 30مشروع تنمية شمال سيناء، منها 

 020سنة، منها  20فدانا، ضمن مشروع وادي الريان، بحق انتفاع لمدة  2170ة كما سيتم طرح مساحالمختلفة، 

 فدانا قطعة واحدة. 3100فدانا، و 20فدانا مقسمة إلى قطع، كل منها 

أن تبدأ عملية سحب كراسات الشروط والمواصفات من إدارة خدمة المواطنين بمقر  ،وفق البيان، ومن المقرر

 . مايو الجاري، والتقدم بها للمزاد بعد اعتمادها من الهيئة 33األحد القادم الموافق الهيئة، بالدقي، اعتبارا من 

مصنع رخام وبحث طلب رخصة لثمانية مصانع لألسمنت تعمل  30 إنشاءطلبات ب عنالسيسي ـ أعلن 33

 (.60بالفحم )

 1,0روسية تبلغ منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد على مساحة ألفي هكتار وباستثمارات  ـ إنشاء32

 (.61)2010مليار دوالر حتى عام 

                                  
 )59 (وابة الشروق ب

 )60 ( موقع الوطن
 )61 (موقع روسيا اليوم

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06052014&id=7ab5f52f-ba6c-4820-b2d2-2a0cd501c43f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06052014&id=7ab5f52f-ba6c-4820-b2d2-2a0cd501c43f
http://www.elwatannews.com/news/details/1207992
https://arabic.rt.com/news/831925-منطقة-صناعية-روسية-قناة-السويس-مصر
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 :لمشروعات التنموية في سيناءثالثًا: قراءة جزئية في ا

  :يمكن استنتا  بعض المالحظات الجزئية حولها كما يلي بعد استعراض أهم المشروعات التنموية في سيناء

 قراءة في مشروعات اإلسكان في سيناء: ـ 3

من مشروعات  %90تتركز أكثر من : النظر في مشروعات اإلسكان في سيناء يمكن استنتا  ما يلي بإمعان)أ( 

تتوزع المنازل البدوية على كل مناطق ، وـ دهب(طور سيناء –الوحدات السكنية في جنوب سيناء )شرم الشيخ 

م التمسك بالبيئة البدوية عدإلى  قليلة جدا مقارنة بالوحدات السكنية، قد يشير هذا أعدادهاسيناء، وعموما 

 .إحاللهاوالنية في 

 

فقط  %0بنسبة تتراوح حول  إالعلى الرغم من الكثافة السكانية المتمركزة في العريش ورفح لم تحظي )ب( 

من مشرعات الوحدات السكنية وخلت من مشروعات المنازل البدوية وكذلك وسط سيناء مما قد يعني استمرار 

مل دينة األموكان من الملفت توطين مهجري مدينة رفح في . والتوجه نحو الجنوب الخفة السكانية في الوسط

 في العريش وليس مدينة رفح الجديدة.

 

النادي وهو مرفق يخدم مدينة لم تبني ولم  إنشاءالبداية الفعلية لمدينة اإلسماعيلية الجديدة كانت ب) ( 

من المدينة والتي انتهت بالفعل، في حين لم تدخل رفح الجديدة حيز  األوليتسكن بعد، ثم كانت المرحلة 

 التنفيذ.

 

 :ـ قراءة في مشروعات المياه2

االهتمام بمحطات التحلية جديد ، وإلى سيناء عبر سحارة سرابيوم المشروع الرئيسي هو توصيل مياه النيل

حية اتركز محطات التحلية في المدن السيسيناء، وتإلى  على مشروعات الدولة خاصة مع مشروع نقل مياه النيل

السيول في مدينتي نويبع  أخطاراالهتمام بمشروعات الحماية من ء، كما يتم الرئيسية ومحافظة جنوب سينا

 تقريبًا في كل توجد مشروعات للصرف الصحي ال، وعات مياه في مناطق الشمال والوسطال توجد مشرو، ووطابا

 .سيناء
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 ـ قراءة في مشروعات الطرق في سيناء: 1

والزمًا ألي عملية تنموية في  ضروريًاالربط بين جانبي القناة وهذا يعتبر مطلبًا قد يبدو  إلى األنفاقتهدف )أ( 

 يعتبر فوق احتياجاتلية والتخطيط لمثلهم في السويس، سيناء، ولكن اإلعالن عن ثالثة أنفاق من اإلسماعي

في الوقت الحالي، حيث كان يمكن التدر  في التنفيذ مع تشغيل المشروعات واالستجابة المكان على األقل 

 لحاحًا.إلتوسعات حركة النقل للبضائع والبشر واالستفادة من األموال في مشروعات أكثر 

تتركز مشروعات الطرق حول مشروع تنمية محور قناة السويس، والطرق والكباري التي تخدم المشروع )ب( 

 لخدمة المناطق السياحية في شرم الشيخ. في المناطق القريبة من نفق الشهيد مثل رأس سدر، أو وخاصة

كيلومتر عن اإلسماعيلية وراس  00مطارات وتحديدًا المليز الذي يبعد فقط  نشاءالمبالغة في التخطيط إل) ( 

ويمكن استنتا  أن  –لشيخ خاصة في ظل وجود مطار في الطور وآخر في شرم ا –سدر المتاخمة لنفق الشهيد 

المنطقة تطوير المطار لن يتوقف عند األغراض المدنية وقد يتعداها ليصبح نقطة انطالق عسكري تجاه 

االقتصادية لهذه المطارات المتقاربة جغرافيا   الجدوىووفقًا لهذا االفتراض تغيب  الملتهبة في شمال سيناء.

 ع اقتصادية كلية بائسة فعليًا.العسكرية المحتملة في ظل أوضا الجدوىً وتطل 

النقب في سيناء، الكثير من األقاويل حول ارتباط هذا األمر بطريق "برية فاران" -طريق النفق إنشاءأثار )د( 

 100 عن مصر تنازل مقابل لمصر إسرائيل ستمنحها آيالند، جئورا خطة حسب التي( النقب صحراء في ²كم 70)

الفلسطينيين، وأن ذلك يأتي في إطار صفقة تسوية شاملة إقليمية،  لتوطين زويد والشيخ رفح في ²كم

 (.62ويدحض نظرية بيع أراضي مصرية للسعودية بهذا الشكل المبسط )

تفترض تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من األراضي  ويذكر أن خطة جئورا آيالند

عا، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، حتى حدود مدينة كيلومترا مرب 720إلى  المقتطعة من شمال سيناء يصل

"جنوب غربي النقب  كيلومترا مربعا أو أقل قليال داخل صحراء النقب 720العريش، على أن تحصل مصر على 

)منطقة وادي فيران(" والواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية، وهذه األراضي )المقتطعة من مصر( عبارة عن 

كيلومترا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، حتى حدود مدينة  21ل مستطيل، ضلعه األو

كيلو مترا، من غرب "كرم أبو سالم"، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود  10إلى  العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله

غزة، تضاعف مساحة القطاع إلى  كيلومترا مربعا( التي سيتم ضمها 720المصرية اإلسرائيلية، وهذه األراضي )

                                  
 29عربي )62)

http://arabi21.com/story/917592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://arabi21.com/story/917592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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كيلومترا مربعا(  720كيلومترا مربعا فقط، وتوازي منطقة الـ) 110ثالث مرات، إذ إن مساحته الحالية تبلغ 

من مساحة  %32غزة، يتنازل الفلسطينيون عن إلى  من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابلها، بعد ضمها 32%

 . (63الضفة لتدخل ضمن األراضي اإلسرائيلية)

 

 ـ قراءة في المشروعات الخدمية والكهرباء والبنية األساسية: 1

خلو مناطق الوسط ، مع غرافيا على مساحة سيناء بالكاملتنتشر ج، ومشروعات ذات تكلفة منخفضةهذه ال

 ضعف المشروعات بصفة عامة.إلى  والشمال تقريبًا من مشروعات الكهرباء والبنية األساسية، باإلضافة

 

 :مشروع المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيدقراءة في ـ 0

 : ليها من القراءة األولية للمشروع وهي كالتاليإتوجد مجموعة استنتاجات يمكن التوصل 

أي أنها تقام في إحدى أهم المدن في العالم من حيث الموقع حيث : موقع المشروع في محافظة بورسعيد)أ( 

مدخل قناة السويس الشمالي المطل على البحر األبيض المتوسط  تقع على قارتي آسيا وأفريقيا وكذلك على

وهي الممر المائي األهم في العالم، هذا بخالف امتدادها داخل سيناء ذات األهمية الجيواستراتيجية غير 

 و غربا.أالعادية، وباختصار فهذا الموقع ال يمكن مقارنته بأي موقع استثماري آخر في العالم شرقا 

ع المنطقة الصناعية الشاسعة شرق القناة يحكم السيطرة الروسية على الشمال السيناوي، فاذا كما أن تموض

فرض وجود بعض الصناعات العسكرية في هذه المنطقة فانه ال يستبعد استخدام المنطقة الصناعية فيما 

لم، وذلك يهدد قد يشبه قاعدة عسكرية روسية في المنطقة األكثر أهمية في الجغرافيا السياسية في العا

مباشرة استقالل وتبعية شبه جزيرة سيناء لإلدارة المصرية، وقد يرتبط بالتصورات المرسومة غربيا 

 سرائيليًا إليجاد وطن يستوعب حق العودة للفلسطينيين.إوالمدعومة 

 المساحة المهولة المخصصة للمنطقة الصناعية والمقدرة بحوالي ألفي هكتار وذلك بحسب التقارير)ب( 

فدان أي ما يزيد عن  1713مليون متر مربع أي حوالي  20اإلعالمية وبحسبة بسيطة فالمساحة تقدر بحوالي 

 فدان. 1231كم مربع أي حوالي 31,119من مساحة محافظة بورسعيد بالكامل والتي تبلغ حوالي  300%

                                  
 نفس المرجع السابق.( 63)
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وبحسبة بسيطة  2010حتى عام مليار دوالر 1,0المبلغ االستثماري الهزيل من الجانب الروسي والتي تبلغ ) ( 

مليون دوالر سنويا وهو رقم مضحك وكاشف لحجم الجوانب السياسية في  111نجد أن حجم االستثمار السنوي 

 هذا الموضوع، فكيف يقبل الجانب المصري بتخصيص هذه المساحة الضخمة في مقابل هذه المبالغ الهزيلة.

حسبة بسيطة أخري توضح حجم نزق : صناعية الروسيةالمرافق للمنطقة ال إنشاءمصر ستتحمل ثمن )د( 

  وبذلك تبلغ التكلفة المتوقعة إلمداد المنطقة الصناعية 000النظام، حيث تكلفة متر المرافق الواحد يتجاوز 

مليار جنيه، يتحملها المواطن المصري الذي يعيش في فقر مدقع  30الروسية بالمرافق األساسية حوالي 

 لتي تئن تحت وطأة العجز المتزايد فقط ثمنا لتثبيت أركان النظام حكم.والموازنة العامة ا

المعروف أن أي اتفاق تجاري قد يكون له أكثر من وجه فاذا ظهرت الخسارة من جهة فال بد : انعدام المقابل)ه( 

 والروسي هوخري من المكاسب وفي حالة هذا االتفاق فان أهم القضايا الحيوية بين الجانبين المصري ألجوانب 

ولكن لألسف نجد أنه بينما يسير نظام االنقالب في هبة هذه  ياحة وحركة الطيران بين البلدين.عودة الس

مصر بل يتشددون أكثر إلى  المساحة الشاسعة للروس يمتنع الروس عن تقديم أية تنازالت في عودة السياحة

ى المطارات المصرية للتأكد من السالمة بمرور الوقت، حيث اشترطوا مؤخرا وجود ضباط روس لإلشراف عل

األمنية وهو ما يضرب هيبة مصر برمتها، عالوة علي طلب الجانب الروسي لتخصيص صاالت خاصة لدخول 

السياح الروس داخل المطارات المصرية، وهو األمر الذي اعتبره رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية شروطًا 

 دني الموافقة بعد ذلك.تعجيزية، ثم أعلن وزير الطيران الم

 

 :لمشروعات التنموية في سيناءرابعًا: قراءة كلية في ا

أنها ال تجمعها رؤية اقتصادية تنعكس علي خطط اقتصادية  الإرغم كثرة المشروعات التنموية في سيناء ( 3)

ات ن احتياجحد كبير تعاني غياب التخطيط الكلي الذي ينطلق مإلى  واجتماعية واضحة، وبالتالي فالمشروعات

 . البيئة المحلية، والذي يوفر التكامل بين المشروعات وبعضها البعض ومع احتياجات السكان محليين

عالن السلطة المكثف عي التنمية الكلية لسيناء )وهو ما تفنده المشروعات المعلن عنها( يؤكد اضطرار ( إ2)

الشعب من خالل تنمية شريط محور القناة  وإيهامطالبت بها الثورة،  السلطة لمجاراة مشروعات جماهيرية

 السابق أن هذا تنمية شاملة. باإلهمالوتنمية الجنوب السياحي وتوجيه أموال قد تبدو ضخمة فقط مقارنة 
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المشروعات الكبرى تتمثل في إنفاق أسفل قناة السويس، وسحارة لنقل المياه أسفلها، وطرق تكاد تغطي ( 1)

تجمعات سكنية حضرية وبدوية، وبعض محطات تحلية مياه، وتغيب إلى  باإلضافةسيناء بالكامل ومطارات، 

في اإلعالن عن منطقة للصناعات الثقيلة في أبو زنيمة، ورخص لثماني مصانع  إالتماما المشروعات الصناعية، 

 أسمنت، يشكك في التنمية الصناعية للمنطقة، واالستهانة بالبعد البيئي.

أسفل القناة  األنفاقألي مشروع واالكتفاء باإلعالن عن أهدافه، فمثاًل  الجدوىراسة غياب اإلعالن عن د( 1)

من أجله، وينسحب  األنفاقعلى أهميتها لم يعلن معها عن عدد السكان أو حجم التجارة المتوقع التي تبني 

علي الجوانب  ذلك على المطارات ومشروعات ازدوا  الطرق وخالفه، ولعل ذلك يوضح تغليب الجانب السياسي

 االقتصادية.

ترتكز المشروعات بصفة أساسية في محافظة جنوب سيناء وبالتالي قد يكون وصف تلك المشروعات ( 0)

ا يتعلق م إالوخلو وسط وشمال سيناء من المشروعات . حد كبيرإلى  بالمكملة سياحيًا لشرم الشيخ وصفًا دقيقاً 

فكرة التنمية المتكاملة لسيناء، ويفتح باب السيناريوهات إلى  بالقطاع السياحي أو التعدين، يدخل الشك

المستقبلية للتعامل السياسي لهذه المناطق خاصة القريبة من بؤر التوتر، أو تلك التي كانت مطمحًا للكيان 

 الصهيوني أو غير ذلك.

ج نتائإلى  لقطاع األراضي والذي لم يستطع الباحث التوصالواضح على بعض المشروعات خاصة  التعتيم( 1)

وفي ظل التعديل القانوني الذي  ،رقام األراضي المطروحة للمصريينأأخذًا في االعتبار تواضع  ،مؤكدة بشأنه

سمح لألجانب بتملك األراضي وأعفي من النسب القانونية لتملك المصريين في الشركات يفتح سيناريو 

لي سداد التزاماتها الخارجية في ظل التوسع االستيالء االقتصادي على سيناء في حالة عدم قدرة الدولة ع

 المضطرد في االقتراض من الخار .

موال أ سرؤو، مع التعتيم على وأسعاره اإلسناداستمرار التعتيم حول الشركات المنفذة للمشروعات وكيفية ( 7)

ن و في أحسالمشروعات االستثمارية وملكيتها، يفتح باب الفساد ليأكل رؤوس األموال المخصصة للتنفيذ أ

ها بجودت اإلخاللو ،وسحارات نقل المياه أو التحلية األنفاقبجودة التنفيذ في مشروعات مثل  اإلخاللالفروض 

 كارثي.

ال توجد برامج واضحة لتوطين السكان بصفة عامة، وخاصة في مناطق الشمال والوسط، ومع اإلقرار بان ( 1)

لجنوب يعني التركز السكاني في الجنوب واإلبقاء على الفراغ المشروعات ستجذب السكان، فتركز المشروعات في ا
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غياب المشروعات الصناعية كثيفة العمل عن المشروعات التنموية  أنإلى  في الوسط والشمال، مع التنويه

 بالكامل من الخفة السكانية. بصفة عامة يعني استمرار معاناة سيناء

لص التخإلى  التخطيطإلى  الهزيلة للتجمعات البدوية قد يشير تعمد طمس البيئة البدوية من خالل األعداد( 9)

من المجتمع القبلي بمكوناته الثقافية والحضارية التي تحافظ على الشكل العائلي المسيطر على القبيلة بعد 

تذويبها في البيئة المدنية مما يقضي على المشاكل التي يسببها هذا الشكل للنظام بداية من تسهيل االختراق 

األمني، وانتهاء بالقضاء علي روح الثأر لضحايا العمليات العسكرية، وبين البداية والنهاية الكثير من األمور التي 

 . تندر  تحت نطاق علم االجتماع

طر تسويات بل أإلى  في سيناء تتعدي نطاق التحليل االقتصادي إنشاؤهاخريطة الطرق والمطارات المزمع ـ 30

رية العسك للجوانبالنقب وذلك يستوجب دراسة تتعرض  –طار المليز وطريق النفق وتحركات عسكرية خاصة م

 والجيوسياسية واالستراتيجية بصورة أكثر تفصياًل.

تآكل دور الجهاز الوطني لتنمية سيناء لحساب الجهات األمنية يعضد السيطرة األمنية ذات الطابع العسكري ـ 33

شتراط الموافقة األمنية على بعض األمور المتعلقة بالتأسيس أو خاصة في ظل اـ على الطابع االستثماري 

مما يفتح بابًا للمحسوبية والرشوة، واختيار المشروعات ليست على األسس ـ نقل الملكية بأشكاله المختلفة

االقتصادية، بل وعرقلة المشروعات حتى أثناء التنفيذ، وعلى المستوي الكلي يحد من الممارسات على األسس 

 قد يشكل قلقًا لالستثمارات األجنبية التي تنوي الدخول في المشروعات. أسمالية، مماالر

الدور المتعاظم للجيش في المشروعات، فبداية من اشتراط الموافقة األمنية، ومرورًا بدور الهيئة ـ 32

الملكية المباشرة لبعض المشروعات الكبرى، سيخفض من المردود إلى  الهندسية في التنفيذ، باإلضافة

تلك المشروعات على االقتصاد الكلي خاصة في مراحل التنفيذ، حيث سيبتلع الجيب  إلقامةاالقتصادي 

وضرائب المشروعات ولن تدخل األموال في دورة النشاط  وأرباحاالقتصادي المتمثل في الهيئة الهندسية أجور 

 لكلي.االقتصادي ا

كان من المفترض أن يتخذ قرار بناء المدن الجديدة علس أساس التركز التنموي المقترح للمنطقة، ولكن ـ 31

رفح الجديدة على افتراض جدية تنفيذها( ـ المالحظ أن المدينتين المعلن عنهما )اإلسماعيلية الجديدة 

ركز النسبة العظمي من المشروعات في في أقصي الشمال بينما تت واألخرىمالصقة لشريط القناة  إحداهما

 جنوب سيناء، وهذا يؤكد تفكك المشروعات على المستوي التخطيطي.
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غياب مشروعات التعليم والصحة تقريبًا، حيث بناء بعض المدارس لخدمة مناطق موجودة بالفعل، وتبقي ـ 31

لمشروع في جنوب سيناء يبرهن جامعة الملك سلمان هي المشروع التعليمي الوحيد، ويري الباحث أن توطين ا

على الوسط فارغًا من السكان، فالجامعة مشروع يستطيع جذب مجتمع متكامل من حوله  اإلبقاءعلى نية 

سكانياً وخدمياً بل وصناعيًا، وحتى مشروع الجامعة كان يجب معاملته نوعياً بمعني أن يولي بعض التخصصات 

 ألسماك وغيرها( لتخدم البيئة المحيطة.اـ زراعة الزيتون والنخيلـ أهمية )التعدين

 

 وسيناء:  العربي في مصر ياالقتصادالدور خامسًا: 

خاصة مع  10/1كان من المتوقع أن تقوم االستثمارات الخليجية بدور أكثر فاعلية في االقتصاد المصري بعد 

ولكن تتبع واقع االستثمارات مليار دوالر،  20ال يقل عن  األجنبي بما تقدير الخبراء احتياجاته من االستثمار

خالل األعوام الخمس األخيرة يدل على تواضع هذه االستثمارات بالنسبة لما كان  الخليجية المباشرة في مصر

 ، تزايدت2030/2033مليار دوالر عام  0.70متوقعا خاصة بعد االنقالب، فبينما بلغت قيمة تلك االستثمارات 

جمالي التدفقات االستثمارية من الدول الخليجية الداعمة للنظام إبلغ يل 2030/ 2031عام  مليار دوالر2.1إلى 

مليار دوالر خالل تلك الخمس سنوات، وهو مبلغ متواضع إذا ما قارناه بحجم المحافظ االستثمارية  1,2حوالي 

 (.64الخارجية لتلك الدول)

فتًا التوجه نحو سيناء بمنح أو حدث تطور ملحوظ في حجم الدعم العربي لمصر، وكان ال 2030وبنهاية عام 

استثمارات خصصت لمشروعات بني أساسية أو استثمارية، في خطوة غير مسبوقة قد تتعدي دالالتها 

صناديق عربية  1أعلنت  2031وفي فبراير  ة على المستوي المحلي واإلقليمي.دالالت سياسيإلى  االقتصادية

مليار دوالر، مقسمة بتقديم الصندوق السعودية  2.0مساهمتها في مشروع تنمية سيناء بقيمة تقرب من 

مليون  300مليون دوالر والصندوق العربي لإلنماء بقيمة  120مليار دوالر، وتقديم الصندوق الكويتي  3.0للتنمية 

 (.65صندوق أبو ظبي للتنمية )إلى  دوالر، باإلضافة

لالقتصاد المصري بصفة عامة ولتنمية سيناء  العربية األكثر دعمًا واإلماراتوبذلك تكون السعودية والكويت 

 : ويمكن تتبع دور االستثمار العربي في مصر وفي سيناء تحديدًا كما يلي. علي وجه الخصوص

 

                                  
 .راتيجيةتلمعهد المصري للدراسات السياسية واالسا، ملف توثيقي -العسكر وتدمير االقتصاد المصري بعد االنقالب العسكري ، عبد الحافظ الصاوي  )64  )

 )65 (موقع البورصة

http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%81_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/2/0/376
http://www.alborsanews.com/2016/02/21/%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%86%D8%B5%D8%B1-6-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
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 المشروعات السعودية في مصر وفي سيناء: ـ 3

مليار دوالر، وذلك في الفترة  22.73إلى  المملكة هي الدولة العربية األكثر استثمارًا في مصر، برؤوس أموال تصل

شركة عاملة في السوق المصرية  1711، في 2031ما بين سبعينات القرن الماضي وحتى نهاية فبراير من العام 

شركة،  3379الشركات السعودية توجد في جميع القطاعات، ويحتل القطاع الخدمي المرتبة األولى بـو (.66)

شركة،  129شركة، بينما يحتل القطاع اإلنشائي المركز الثالث بـ 710لصناعي بـويأتي في المركز الثاني القطاع ا

شركة، وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة قبل األخيرة  111ويحل القطاع الزراعي رابعا بـ

 (.67شركة ) 290شركات، وأخيرا قطاع السياحة بـ 101بـ

لى إ لدى المستثمرين السعوديين، إذ تشير البيانات اإلحصائية تستحوذ محافظة القاهرة على أهمية خاصةو

شركة، ثم محافظة  3320شركة، ثم الجيزة  3111إلى  أن عدد الشركات السعودية المؤسسة بالقاهرة تصل

 (.68شركة ) 310الشرقية بـ 

اقيات التى تم أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن القيمة اإلجمالية لالتف 1/1/2031فى و

حيث وقعت  (.69مليار دوالر ) 20توقيعها خالل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقاهرة، بلغت نحو 

وزارة التعاون الدولى اتفاقيات بنحو ملياري دوالر، وهي قيمة مشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي 

مليون دوالر، كما تبلغ قيمة اتفاقية تطوير  200رد قيمتها مليار دوالر، منهم منحة ال ت 3.7للتنمية بقيمة 

. مليون دوالر 300محطة كهرباء غرب القاهرة  إنشاءمليون دوالر، واتفاقية تمويل  320مستشفى القصر العينى 

مليار دوالر(  31مليار ريال )نحو  10صندوق مصري سعودي لالستثمار بقيمة  نشاءكما تم التوقيع على اتفاق إل

افة لعدد من مذكرات التفاهم في مجاالت اإلسكان والبترول والتعليم وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية إض

كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية  1مليارات جنيه، وشركة لتطوير  1منطقة قناة السويس بقيمة 

 مليار دوالر. 1.1بمنطقة قناة السويس بقيمة 

يا خورشيد أن ترتفع حزمة االستثمارات التي أعلن عنها الملك سلمان بن عبد كما توقعت وزيرة االستثمار دال

مليار دوالر، وذلك بعد أن أبدى عدد من المستثمرين السعوديين  10أكثر من إلى  مليار دوالر 10العزيز من 

                                  
 )66 (.1/4/2192تقرير الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 

  )67 (نفس المرجع السابق.

  )68 (نفس المرجع السابق.
 )69(موقع مصراوي 

http://www.masrawy.com/News/News_Economy/details/2016/4/10/793255/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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افة رغبتهم في إقامة عدد من المشاريع االقتصادية في مصر، في ظل عزم الحكومة على تذليل العقبات ك

 أمام رجال أعمال المملكة.

 

الماضي كانت بداية االهتمام السعودي غير المسبوق بتنمية بسيناء، وقد  أبريلخالل زيارة الملك سلمان في و

 : تجلي هذا االهتمام في توقيع مجموعة من االتفاقات ومذكرات التفاهم يمكن تفصيلها كما يلي

منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء،  إنشاءوقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم تستهدف )أ( 

المنطقة، والتى تتضمن ميناء بحريا، بهدف  نشاءوتشتمل على إعداد الدراسات والجدوى االقتصادية إل

استكماال التفاقيات تمويل مشروعات تنمية . االستفادة من الفرص االستثمارية الواعدة فى هذه المنطقة

 . مليار دوالر 3.7دي للتنمية، والبالغ قيمتها سيناء من قبل الصندوق السعو

وزيرة التعاون الدولي مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي رئيس الصندوق  وقعت سحر نصر)ب( 

وصالت  1 إنشاءتتضمن : االتفاقية األولى: (70مليار دوالر، وهي ) 3.310اتفاقيات بقيمة  30السعودي للتنمية 

االتفاقية  مليون دوالر. 00كيلومترا بقيمة  13يق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول فرعية لربط طر

مليون دوالر من أجل خدمة التجمعات  10كيلومترا بقيمة  90طريق محور التنمية بطول  إنشاءتتضمن : الثانية

يزات هى الستكمال التجه: ةاالتفاقية الثالث لسويس وربطها بالدلتا غرب القناةالسكنية الجديدة فى شرق قناة ا

تجمعا زراعيا  31 نشاءإل: االتفاقية الرابعة. مليون دوالر 00الخاصة بجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 

فى شمال سيناء، واثنان فى جنوب سيناء، حيث يهدف  33ماليين دوالر، منها  301فى شبه جزيرة سيناء بقيمة 

 الل الطاقات البشرية فى التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء.مليون متر مربع واستغ 21لزراعة 

تجمعا سكنيا، منهم  37فهي الستكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع : االتفاقية الخامسةو

  مليون دوالر. 331في جنوب سيناء، بقيمة  1في شمال سيناء و 33

مليون دوالر، وتهدف لدعم التنمية في وسط شبه  11لجدي بقيمة ورصف طريق ا نشاءإل: االتفاقية السادسة

قناة السويس عن طريق تأهيل الطريق إلى  جزيرة سيناء، في نقل البضائع والمنتجات من منطقة المشروع

محطة معالجة ثالثية للصرف الصحي  نشاءهي إل: االتفاقية السابعة. القديم، واإلسهام فى الحد من الحوادث

ماليين دوالر، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة  230ن متر مكعب يومي بقيمة بقدرة مليو

سحارة جديدة  إنشاءتتضمن : االتفاقية الثامنة. وألف فدان 10اإلسماعيلية، واستصالح أراض زراعية بمساحة 

                                  
 )70 (البوابة الاللكترونية للوفد

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1120545-10-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8025-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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خالل استغالل مياه مصرف توفير مياه الزراعة من إلى  مليون دوالر، حيث تهدف االتفاقية 11في سيناء بقيمة 

طريق  إنشاءتتضمن : االتفاقية التاسعةو مليون متر مكعب. 200"المحسمة" الستصالح أراض زراعية بمساحة 

: االتفاقية العاشرة مليون دوالر لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس. 210النفق بطابا بقيمة 

ن دوالر، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة مليو 331" بقيمة 3مشروع تطوير طريق عرضي "

 السويس، ويربط الطريق الساحلى بطريق نفق طابا.

 

 في مصر:  اإلماراتيةالمشروعات ـ 2

مليار دوالر على مدار الفترة  1.2تصدرت اإلمارات دول الخليج من حيث قيمة استثماراتها المباشرة لمصر، بنحو 

بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثالثة مليارات دوالر  اإلمارات، وقد بادرت 2030/ 2031 – 2030/2033

، ثم واصلت دعمها لالقتصاد مليار دوالر 32 ثورة يناير في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت أعقابفي 

بقيمة أربعة مليارات وتسعمائة مليون دوالر  2031المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خالل شهر أكتوبر 

ة المشاركإلى  شملت منحة بقيمة مليار دوالر وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دوالر أخرى إضافة

عات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء خمس في تنفيذ عدد من المشرو

أكثر من  إنشاءوعشرين صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق األمن الغذائي لمصر و

استكمال مجموعة من إلى  خمسين ألف وحدة سكنية في ثماني عشر محافظة وبناء مائة مدرسة إضافة

 االت الصرف الصحي والبنية التحتيةالمشروعات في مج

، إن إجمالي االستثمارات اإلماراتية في مصر بلغ اإلماراتيوقد صرح سلطان بن سعيد المنصوري، وزير االقتصاد 

(، لتحتل اإلمارات المرتبة الثانية في االستثمارات العربية بعد 71مليار دوالر( ) 1.0مليار درهم ) 31.1نحو 

شركة إماراتية تعمل في العديد من  020ثالثة كأكبر مستثمر خارجي؛ وذلك عبر أكثر من السعودية، والمرتبة ال

 .المجاالت، أبرزها المشروعات السكنية والتجارية

شركة  00وتأتي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة االستثمارات اإلمارتية بمصر، بعدد شركات 

شركة  19مليار دوالر و 3.700الستثمارات في قطاع التمويل التي تبلغ مليار دوالر، تليها ا 2باستثمارات تبلغ 

                                  
 )71 (موقع مباشر

http://www.mubasher.info/news/2925088/4-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 331مليون دوالر، بعدد شركات مؤسسة  131ومؤسسة ويأتي القطاع اإلنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 

 .مليون دوالر 011شركة واستثمارات  313شركة، ثم االستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 

شركة تليها  270مليون دوالر و 111ثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي وتحتل االست

مليون دوالر، وتحتل المرتبة السابعة  210شركة، باستثمارات  11االستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 

 .شركة 71مليون دوالر و 329واألخيرة في االستثمارات الزراعية البالغة 

المرتبة األولى بين محافظات الجمهورية من حيث تواجد االستثمارات اإلماراتية على األراضي  وتحتل الجيزة

مليار دوالر، وتأتي  3.930مليار دوالر تليها محافظة القاهرة باستثمارات  1.200المصرية، إذ سجلت حوالي 

 (72) مليون دوالر 219محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 

مشروعا تنمويا إماراتيا لمصر وشملت المشاريع اإلماراتية التنموية التى تم 32تم تسليم 2031 أبريلوفي 

محافظة  37موقعا بـ 11ألف وحدة سكنية لإلسكان االجتماعى فى  00بناء : (73تسليمها للحكومة المصرية )

 27منهم بـ 11,132العمل وتشغيل ألف باحث عن  10وتدريب ـ محافظة  31مدرسة بـ 300وتشييد ـ مصرية 

 األنسولينوكذلك تطوير خطوط إنتا  ـ محافظة  21وحدة صحية لطب األسرة بـ 71وتشييد ـ محافظة 

حافلة لهيئة النقل العام  100وتوريد ـ محافظات 1جسور فى  1كما اشتملت على بناء ـ بشركة فاكسيرا

وتشغيل محطة شعب اإلمارات لتوليد ـ اللحوم واأللبانألف رأس من الماشية إلنتا   300وتوريد ـ بالقاهرة 

 ميجاوات.  30ى محافظة مطروح بطاقة الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة ف

مركز التراث  إنشاءودعم الخدمات االجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة المصرية بـأربعة مشاريع هى 

قباط األرثوذكس الخاصة بالفكرية بالمنيا، وبناء وتجهيز مستشفى مدرسة األ إنشاءالمصرى القبطى بالقاهرة، و

 الشفاء بمدينة السالم بالقاهرة، وتطوير وتجهيز دار مارمينا لرعاية األيتام باإلسماعيلية

 إنشاءمشاريع أخرى فى قطاعات مختلفة وتشمل هذه المشاريع  30ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية فى 

نظاما منزليا للطاقة الشمسية  1911وتشغيل ـ محافظات  1زية للطاقة الشمسية فى محطات مرك 1وتشغيل 

وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى ـ محافظة  37وبناء صوامع لتخزين القمح والغالل فى ـ محافظات  1فى 

وإدارة ـ ية وبناء مكتبة األزهر اإللكترونـ مبان لسكن الطالبات بجامعة األزهر  1وتشييد ـ قرية  91فى 

                                  
نشور ير ماألرقام الواردة بشأن االستثمارات اإلماراتية في مصر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ، قطاع مركز المعلومات والتوثيق، تقر  )72 (

29/4/2192.  
 )73 (  بوابة االهرام

http://gate.ahram.org.eg/News/900238.aspx
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 ـمعهد الشعبة اإلسالمية بالقاهرة الجديدة  إنشاءوـ مستشفى األزهر التخصصى بنظام المعلومات الصحية 

 (.74مشروع تطوير وتجديد وترميم متحف الفن اإلسالمي)إلى  إضافة

)توشكى(  ألف فدان في الفرع الثالث بمشروع 320مشروع شركة )الظاهرة( اإلماراتية الخاص باستصالح وزراعة و

في صعيد مصر، الذي يعد من أكبر مشروعات االستثمار العربي واألجنبي في قطاع الزراعة في مصر، سيبدأ 

نصف المساحة المخصصة للمشروع ستنتج قمحًا، بينما تنتج ، وإنتاجه الفعلي للمرة األولى العام الجاري

االستثمارات  مليون دوالر. 000قيمة استثمارية وب ،المساحة المتبقية محاصيل أخرى اختارتها الشركة اإلماراتية

تتضمن أيضًا أكبر مزرعة لإلنتا  الحيواني في مصر، وتقع في منطقة وادي النطرون، ويتم توجيه إنتاجها 

 .للسوق المحلية في مصر في الوقت الراهن

آالف فدان في مدينة المنيا في  30إحدى الشركات اإلماراتية الكبرى تعد حاليًا البنية التحتية الستصالح كما أن 

جنوب مصر، وقد سلمت الحكومة المصرية األراضي للشركة وقاربت الشركة على االنتهاء من البنية التحتية 

 دء الزراعة خالل الفترة المقبلة.للمشروع تمهيدًا لب

ا ـة التي طرحتهنتيجة المزايدة العالميـ« إيجاس»أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كذلك 

قطاعًا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط؛ للبحث عن الغاز والبترول، حيث فاز عدد من الشركات األجنبية،  30لـ

 ومن يبنها دانا غاز اإلماراتية.

مليون  2محطة معالجة ثالثية، بطاقة  إنشاءمشروع ، فمنها: المشروعات اإلماراتية في سيناءوفيما يتعلق ب

مستشفيات مركزية فى كل من  إنشاء، وفدانا 300مساحة  يعل مي لمصرف ترعة الشيخ جابرمتر مكعب/يو

لحفن  –" وحدات صحية من الدعم اإلماراتى فى مناطق )العبور  1بئر العبد( وفرش وتشغيل "  –نخل  –)رفح 

 (.75بئر العبد( ) –

ادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة باستثناء المنطقة االقتص 2031لسنة  212السيسي يصدر القرار رقم كما 

المرسوم بقانون رقم  أحكاممن  2030لسنة  110بشبه جزيرة سيناء الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 

وبالموافقة على استثناء شركتي عيون موسي لتوليد  2031لسنة  210، كما أصدر القرار رقم 2032لسنة  31

والخدمات اللوجيستية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركات  الطاقة وعيون موسي للبنية األساسية

ميجاوات بموقع عيون موسي  2110محطة توليد الكهرباء بالفحم بقدرة  إنشاءاألجنبية لتنفيذ مشروع 

                                  
 ) )74 نفس المرجع السابق.

 )75 ( المصريون  موقع

http://almesryoon.com/%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/813152-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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وأن هذا المشروع  إماراتيةوهي شركة  لالستثماربمحافظة جنوب سيناء هذا المشروع قائم عليه شركة النويس 

 . (76)2031دء في تنفيذه منذ سنة تم الب

 

 المشروعات الكويتية في مصر وسيناء: ـ 1

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  إنشاءلمصر، ومنذ  اإلنمائيةحرصت الكويت على المساهمة في المسيرة 

العربية قام بدعم المشاريع في كافة القطاعات التنموية والحيوية في مصر والتي كان أولها المساهمة في 

المشاريع التنموية  إقامةوتبعها سلسلة من المساهمات في  3911تمويل مشروع تطوير قناة السويس عام 

 (.77مليار دوالر ) 2.1تجاوزت مشروعا تنمويا بقيمة  10حتى بلغت 

مليون دينار كويتي  10يذكر أن الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وقع اتفاقية قرض بقيمة و

مع الحكومة المصرية لإلسهام في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي في 

مليار  3.12ويل مشاريع التنمية في مصر بهذا القرض نحو محافظة الجيزة، وتبلغ مساهمة الصندوق في تم

 (.78دينار كويتي )

واستمر النمو المضطرد على الصعيدين االقتصادي واالستثماري حيث بلغ مجمل استثمارات القطاعين العام 

ياحة شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات، أهمها الس 3020عمل ما يقارب إلى  إضافةمليار دوالر  30.0والخاص 

 والتمويل والصناعة والعقارات.

يسر مع الصندوق الكويتي على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تمويل ُم المصريمجلس الوزراء وقد وافق 

مليون دينار كويتي عبارة عن قرض ميسر، بسعر  29للتنمية ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 

سنة فى إطار حزمة الصندوق الكويتى للتنمية  20سنوات، وسداد لمدة  0سنويا، وفترة سماح  %2فائدة تبلغ 

مليون دوالر، وسوف يستخدم  900المخصصة لتمويل مشروعات تنمية سيناء والتى تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو 

محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء،  9 إنشاءتمويل مشروع : (79هذا القرض في المشروعات التالية )

                                  
 )76 (.2192يوليو1، السنة التاسعة والخمسون، 21الجريدة الرسمية: العدد

  77 )) الشاهد الكويتية  جريدة
 )78 (صحيفة الخليج

 )79 (.صحيفة الوطن موقع 

http://alshahed.net/index.php?option=com_content&view=article&id=147282:-155-------&catid=31:03&Itemid=419
file:///D:/My%20Document/أعمال%20شهر%2011،%20أسبوع%201/أولويات/مساهمة%20الصندوق%20في%20تمويل%20مشاريع%20التنمية%20في%20مصر%20بهذا%20القرض%20نحو%201.32%20مليار%20دينار%20كويتي
http://www.elwatannews.com/news/details/1206732
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 30ألف متر مكعب يومًيا بمدينة الطور، وأربعة محطات بقدرة  20محطات لتحلية البحر واحدة بقدرة  0ا منه

 آالف متر مكعب يومًيا في مدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع.

كما يشمل المشروع أعمال إيصال التيار الكهربائي للمحطات وأعمال توصيل المياه المحالة من المحطات 

أعمال مد خطوط نقل مياه من المدن وكيلو مترًا،  12الواقعة في المدن المذكورة بطول يبلغ حوالي للخزانات 

محطات رفع وأعمال مد  1 إنشاء، وكيلومتًرا 311لي طول يبلغ حوالي للتجمعات السكانية القريبة منها بإجما

 كيلومتًرا. 311بلغ حوالي شبكة توزيع المياه داخل التجمعات السكانية، القريبة منها بإجمالي طول ي

 

 دالالت المشروعات العربية في سيناء: 

 : من خالل قراءة أهم المشروعات العربية في مصر وسيناء يمكن استنتا  ما يلي

 التمويل الميسر هو العنوان األبرز لمشروعات تنمية سيناء، ولذلك برز بشدة دورإلى  االنتقال من المنح – 3

 تقدم هذا النوع من التمويل.الصناديق العربية التي 

حد كبير المشاريع إلى  تحت بند الخدمات والبنية األساسية وتتواري إدراجهاكل المشروعات يمكن  -2

االستثمارية، وقد يبرر ذلك أن الدور الحكومي هو التأسيس لشبكة من البنية األساسية والخدمية تحفز القطاع 

 . طقةالخاص التخاذ القرار االستثماري في المن

الذي يبدو أكثر احترافية  اإلماراتيعلي حساب الدور  الدور السعودي الكويتي هو األبرز في مشروعات سيناء-1

وذلك ما أعلن عنه السيسي منذ اللحظة األولي بتصريحه أن للسعودية . بانتظار التأسيس للبنية األساسية

 .اإلماراتوالكويت دورًا في تنمية سيناء، ولم يذكر 

 لأليتاملمشروعات الكنيسة بصورة مباشرة، والغريب أن من بينها دار  مرة تقدم دولة عربية تمويالً  ألول-1

أطفال الشوارع كما صرحت الكنيسة بذلك من قبل، أم سيكون فقط لتعظيم دور  إليواء مستستخدفهل 

بناء وترميم الكنائس كما أن التساؤل حول عدم توجيه تلك األموال نحو إعادة . الكنيسة في خدمة الجماهير

يبدو منطقيا في ظل حرص السيسي علي االعتذار العلني المستمر  10/1المتضررة من األحداث المفتعلة في 

 للمسيحين عن التأخر في هذا الشأن.
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توازن مطلوب جماهيريا مع مشروعات الكنيسة،  إلحداثاإلعالن عن مشروعات إماراتية لألزهر هو محاولة ـ 0

هو أحد -دون اإلعالن عن الشكل للشراكة اإلدارية األزهرجامعة  مستشفىون اإلعالن عن إدارة والغريب أن يك

 تلك المشروعات، وتقدم اإلدارة )االستيالء( للمرة األولي كأنها منحة.

 

 خالصة ونتائج:

من لها، فأعلن من مشروعات عن تنمية سيناء غير مسبوق كمًا وكيفًا، ولكنه لن يحقق التنمية كما يرو   ماـ 3

ناحية ال توجد رؤية جامعة، ومن أخري ينعدم التوازن التوزيعي بين مناطق سيناء، ومن ثالثة االستثمارات 

 المعلن عنها يمكن اعتبارها كبداية لتنمية ما، وال تحقق التنمية الشاملة.

 حصة المصريين فياشتراط  وإلغاءالتهيئة القانونية للمشروعات مقلقة من حيث السماح بتملك األجانب، ـ 2

 الشركات.

 تكتيكي.أنه الباحث  يعتقد اإلماراتيالدور السعودي الكويتي كبير في المشروع، واختفاء الدور ـ 1

تعمد اإلدارة الخلط بين مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية سيناء لتعظيم حجم المشروعات، ـ 1

 تتطلب اشتراطات خاصة.علمًا بأن تساقط ثمار تنمية المحور على سيناء 

تعمد استمرار فراغ وسط وبعض مناطق شمال سيناء من السكان، وهو أمر يحتا  دراسة جيوسياسية ـ 0

 واقتصادية الستقراء ما يرتب من سيناريوهات للمنطقة.

للشركات  اإلسنادوجدت، وطريقة  إن الجدوىدراسات  وإخفاءأصبح التعتيم على أسس اختيار المشروع ـ 1

يوليو  1الحاكمة في مصر بعد  وجدت سلوكًا اقتصاديًا مألوفًا للسلطة إنذة، بل وعلى الخطة الكلية المنف

2031(80). 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 80)


