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 المقدم من  الواردة في هذا الكتيب على العرضالمعلوماتاستندت 

  .٢٠١٠محافظة الوادي الجديد،      يناير 
 



אאא א א
  

 الجزء الجنـوبي الغربـي مـن        فيتقع محافظة الوادي الجديد     

: هـي  ،محافظـات ) ٨(ود الداخلية مع    د الح في، وتشترك   مصر

سـوهاج وقنـا    ، وأسـيوط و    شماالً المنياو  أكتوبر ٦ومطروح  

، جنوبـاً لحدود الدولية مع الـسودان      ، وا وأسوان شرقاً  واألقصر

مـن مـساحة    % ٤٤تبلغ مساحتها    و .يرية الليبية غرباً  والجماه

) ٥ (، وتـضم   من مساحة الصحراء الغربية    %٦٨و،  الجمهورية

 – بـاريس    – الفرافرة   – موط   –الخارجة   :، هى مراكز إدارية 

  .ةقري) ٣٩(بالط وعدد 
  

א: א א
א א :א

 قومي طمـوح لتنميـة       وتنفيذ برنامج  المحافظة وضع استهدفت  

 لتنمية  إستراتيجيةوفى سبيل ذلك تم إعداد دراسة       ، الوادي الجديد 

 بالتعاون مع جامعة أسيوط يـتم       ٢٠٢٧الوادي الجديد حتى عام     

وتعتبر . ٢٠٠٦ بدأت عام    ةخمسيتنفيذها على مدى أربعة خطط      

ة هذه الدراسة أساس لتنمية شاملة بمختلف محاورها االقتـصادي        

بجوانبها الصناعية والزراعية والسياحية لتحقيق تنمية متكاملة       و

 ،الحضرية والريفيـة بنطـاق المحافظـة       للمجتمعات ومتوازنة



وتعمل على تحديث الصناعات وتطويرها إلى جانـب تـشجيع          

االستثمارات المحلية واألجنبية لجـذب مـشروعات االسـتثمار     

. المختلفة

 مشاركة جميع الجهات مـن       على أساس  اإلستراتيجيةواعتمدت  

وزارات وهيئات وجامعات ومنظمات أهليه، وإتاحـة الفرصـة         

 والـسياحي  مشروعات االسـتثمار الـصناعي       فيأمام التوسع   

وارتكـزت علـى    . اعي، وتوظيف كفء للموارد المتاحة    والزر

 معدالت التنمية   في اإلسراع مقدمتها   في  يأتي مبررات اقتصادية 

 الحضر والريف جنباً    في التنمية   في االقتصادية، وإحداث توازن  

 جنب، وتنمية المناطق الجديدة لتساهم فـى إعـادة توزيـع            إلى

  . النشاط االقتصادي والسكاني
  

א אא :א
  

:א −
 كـم   ٣١٠٠طرق رئيسية وفرعية يصل إجمالي أطوالها إلـى         

. دارية ببعضها تربط المحافظة بالمحافظات األخرى والمراكز اإل     

 ٢٠٠٩ إلـى    ٢٠٠٦ساهمت فيها جهود المحافظة الفترة مـن        و

مليـون  ) ٢٤٠,٥(ثمارات قدرها    كم باست  ٦٥٥بإنشاء ورصف   

  . جنيه

  

  
  



− :
 فـى   عرضـي ول خط سكة حديـد      ط كأ ، كم ٦٨٠ بطول   ويمتد

مصر يربط الصحراء الغربية بالصحراء الـشرقية بـدءاً مـن           

البحر األحمر  لجديد حتى ميناء سفاجا ب    مشروع فوسفات الوادي ا   

تجات المحافظـة إلـى   ويساعد على نقل من. مروراً بمحافظة قنا 

  .مواني التصدير
  

א − :א
 الخارجـة ومـوط     مدينتيخط طيران لكل من     ) ٢(تشغيل عدد   

  . لة كل أسبوع لكل مدينة رحعبتمويل ذاتي من المحافظة بواق
  

:א −
 – مـوط    –الخارجة  (مراكز  ) ٤(حدة تغطي   ا الشبكة الو  كهرباء

 ٢٠٠٦  ساهمت جهود المحافظة فيها منذ عـام       ،) بالط –باريس  

هربـاء  ومجمعات ك )  بالط –موط  (مركز منها هى    ) ٢(بتغطية  

، ومخطط حالياً تغطيـة منطقـة       متطورة تغطى مركز الفرافرة   

  .جنيهمليار ) ١,٦(شرق العوينات بتكلفة تقديرية 

:א −
 وشـبكات   ،طة تنقية تغطي مدن وقرى المحافظة     مح) ٨٦( عدد

  .ألف متر) ٧٦٠ (مياه تزيد عن

  

   
  



א − :א
، %٥٢والقرى بنـسبة    % ١٠٠مدن بنسبة   تم استكمال تغطية ال   

حتـى نهايـة    % ٨٣ومخطط الوصول بالقرى إلى نسبة تغطية       

   . ٢٠١٢/٢٠١٧الخطة الخمسية القادمة 
  

:א −
 عـدد   فـي ، ويتم العمل حالياً     وحدة سكنية ) ٧٥٠٠ (القائم سابقاً 

 وحدة أخـرى  ) ٢٠٠٠( لطرح   اإلعداد، كما يتم     وحدة ١٠,٧٠٠

  .قرى فى الظهير الصحراوي) ٤(دد عإلى باإلضافة 
  

א − :א
  :التعليم العام •

مدرسـة  ) ٣٧٠ (انتشار التعليم بكافة المدن والقرى من خـالل       

سـاهمت فيهـا    و ،فصلبالب   طال ٣٢ – ٢٣ من   بمتوسط كثافة 

مدرسـة  ) ٢٠(عـدد   جهود المحافظة الفترة الحاليـة بإنـشاء        

) ٤ (وقد حصل عـدد   . جنيهمليون  ) ٧١,٥( قدرها   باستثمارات

مدرسة ) ٣٠(عدد  إلى  ، باإلضافة   مدرسة على الجودة واالعتماد   

المختـصة بـوزارة التربيـة      فى مرحلة التقييم من قبل اللجان       

  .والتعليم

  

  

   
  



  : م العاليالتعلي •
 – الزراعـة    –التربيـة   : الث كليات تتبع جامعة أسيوط تشمل     ث

فرع لجامعة أسيوط   ومخطط االستكمال إلنشاء    . البيطريالطب  

  . بالوادي الجديد
  

  : محو األمية •
نجحت المحافظة فى القضاء على األمية فى سكانها األصـليين،          

يدة وإلحاقهم  ويتم متابعة األفراد الوافدين على مناطق التنمية الجد       

  . بفصول محو األمية
  

  : الصحة •
وحـدة  ) ٥٤(، وعدد   مستشفى) ١١(أدية الخدمة من خالل     يتم ت 

صحية متطورة، وقد أسهمت جهود المحافظة فى تطوير القطاع         

  :  اآلتي من خاللالصحي خالل هذه الفترة 

   .مليون جنيه) ٥٨(بتكلفة منشأة صحية ) ٢٦ (إنشاء عدد 

    .مليون جنيه) ٤٦,٥( بتكلفة  صحيةوحدة) ٤٦(عدد  رتطوي 

) ١١(جهاز أشعة مقطعية ألول مرة بتكلفة       ) ٢(توفير عدد    

   .مليون جنيه

   .جهاز لقسطرة القلب 

 غـرف   – معامل الـدم     – األسنان   –النساء  :  تحديث أقسام  

  . قسم للحوادث–العمليات 



 وإنشاء قسم   ،سيارات جديدة ) ٩( بعدد   اإلسعافتدعيم مرفق    

 . وارده فى خدمة عالج غير القادرينتفادة بمفندقى لالس
  

  : مة اإللكترونيةالحكو •
تمشياً مع سياسة الحكومة خالل هذه الفترة ولظـروف تباعـد           

قامت المحافظة بإعـداد    ،  المسافات بين مدن ومراكز المحافظة    

مات بـالمراكز   برنامج عمل متكامل لبناء نظـم لميكنـة الخـد         

 ت وتكنولوجيا المعلومـات    االتصاال  وزارة  من كلبالتنسيق مع   

ووزارة التنمية اإلداريـة بهـدف التيـسير وتقـديم الخـدمات            

للمواطنين ورجال األعمال والمستثمرين فى أمـاكن تواجـدهم         

  . فى أقل وقت ممكن  إمكانية الحصول عليها من مكاتبهملكوكذ
  

א: א :א
اعيـة والتنميـة الـصناعية      وتشمل هذه المجاالت التنمية الزر    

  :، وذلك كما يليوالصناعات الحرفية والتنمية السياحية
  

א .١ א :א
 إلـى   األفقيتستند خطة التنمية الزراعية بالمحافظة على التوسع         •

  . أسي فى إطار استصالح أراضى جديدةجانب التوسع الر

 :مليون فـدان بمنـاطق    ) ٦,٥(تبلغ المساحة القابلة لالستصالح      •

 – ومحـور درب األربعـين       – الفرافـرة  – الداخلة   –الخارجة  

 ،ألف فـدان  ) ١٧٥(المنزرع منها حتى اآلن      ،ناتيووشرق الع 



) ٥٧(، منهـا مـساحة       مياه جوفية  بئر) ٩٨٥(تروى من خالل    

 حتـى عـام     ٢٠٠٦الفترة من عـام     ألف فدان منزرعة خالل     

، بدأت المحافظة فـى اسـتبدال المحاصـيل التقليديـة           ٢٠١٠

 فـول   – السمسم   –القطن  : حاصيل ذات عائد اقتصادي منها      بم

  الكانوال السـتخراج يـت الـشلجم المـستخدم فـى           –الصويا  

  .  بنجر السكر–الصناعات الغذائية 

ارد والمـو لتعظيم االستفادة مـن اإلمكانيـات       تسعى المحافظة    •

   :أربعة محاوراألرضية من خالل 

ـ    استبد :األول المحور    ة بـأخرى ذات   ال الزراعات التقليدي

       كيـز علـى   مردود اقتصادي تواكب متطلبـات الـسوق والتر       

  . قام األول إلى جانب السوق المحلي المفيالتصدير 

 التنميـة  حاورالتوسع الزراعي من خالل م     :الثاني المحور 

يد والفرافرة وشرق العوينات بمناطق الـصع      تربط الداخلة    التي

 ، على هـذا المحـور     ممتدة ألف فدان ) ١١٤(من خالل مساحة    

 ،)سنة/٣ مليون م  ١٢٠٠(تقدر بنحو    متاح لها كميات مياه جوفية    

جة وباريس ودرب األربعين من     ومحور آخر لربط مركز الخار    

  لها كميات مياه تقدر بنحو     ، متاح ألف فدان ) ١٣٤(مساحة   خالل

   .)سنة /٣ مليون م٢٥٠(



عظيم  استغالل الفراغات بين المدن والقرى لت      :المحور الثالث  

مـن مرافـق    بنية أساسـية    (االستفادة من الموارد المتوفرة لها      

  . مة مجتمعات عمرانية زراعية جديدة إقافي )وخدمات

  .ركات مساهمة زراعية تكوين ش:المحور الرابع 

 شباب الخـريجين    اهتمت المحافظة بإعادة تقييم مشروعات     •

ب أوضحت نتائج التقييم تعثر هؤالء الـشبا      و. الزراعية السابقة 

، وكيفية االستفادة    الصحراوية األراضيلعدم الخبرة فى زراعة     

، الزراعيـة منها، وتمشياً مع سياسة الدولة بعدم تفتيت الملكيـة          

، المياه فى التوسع الزراعي األفقي    وتعظيم االستفادة من كميات     

بدأت المحافظة فى استبدال نظام التملك بتكوين شركات زراعية         

  . وشباب الخريجينة بين المستثمرين مساهم

الء الو: اتشرك) ٤(وقد نجحت جهود المحافظة فى تكوين عدد        

اء وقباء  ، وشركات الخير والنم   بأرض الملك شمال مدينة باريس    

    .فدان لكل شركة) ٥٠٠(بمساحة  وآفاق غرب مدينة بالط

آبار فى المنطقة الواقعة بـين مدينـة        ) ٨(عدد   كما تم حفر   •

فـدان،  ) ٢٥٠٠(لداخلة لمـساحة    نطقة ا بالط وقرية أسمنت بم   

شـرق العوينـات     / مـوط  آبار على محور طريق   ) ٤(وعدد  

  . فدان) ١٥٠٠(لمساحة 

  . قرى فى الظهير الريفى الصحراوي) ٤(ومخطط إنشاء عدد 

  
  



א .٢ :א
ممـا   تتميز المحافظة بانتشار مواردها الطبيعية بجميع أنحائهـا       

يقدر االحتياطي القابـل    يث   للمواد الخام ح   حيوييجعلها مركز   

، ولقد بـدأت    مليون طن ) ٧١٥(ام الفوسفات بنحو    للتعدين من خ  

المحافظة بتعظيم االستفادة من خـام الفوسـفات مـن خـالل            

 إنتـاج   إلىز الفوسفات   ئالدراسات المتوفرة لتصنيع وتحويل ركا    

نتاج أحـادى وثنـائي     ، وإ حامض فوسفوريك، وأسمدة فوسفاتية   

  : التعدينية األخرى منها ا إلى جانب المواد هذ،فوسفات أمنيوم

راج  إمكـان اسـتخ    الفعلي أثبت الواقع    التي :الطفلة السوداء   •

 الطفلة   ويتم حالياً حفر أول بئر الستخراج الزيت من        الزيت منها 

   .)الطفلة السوداء(الزيتية 

 جودتـه العاليـة فـى     الدراساتأثبتت الذي :الجيريالحجر    •

لموافقة على إنشاء أول مصنع لألسمنت      ، وتم ا  صناعة األسمنت 

بتكلفـة  سـنة   /  مليون طن    ٢٠٨ الجديد بطاقة إنتاجية     بالوادي

  .مليار جنيه) ١,٨(تصل إلى 

 فى تصنيع الزجاج الشفاف والملون،       ثبت صالحيتها  :الرمال  •

، حيث تم إنتاج بعض العينات الزجاجية كتجارب        وزجاج المائدة 

  . أولية لنجاح هذه الصناعة

 الـشبة   –تر   األلباس –أكاسيد الحديد   : ف إلى ذلك خامات   يضا  •

 .  الجرانيت–



ون بين المحافظة ووزارة    توقيع بروتوكول تعا  ب وقامت المحافظة 

البدء فـى إنـشاء ثـالث        شملت المرحلة األولى منه      ،البترول

ـ ، و روة التعدينية والطفلة الزيتيـة    شركة الث  شركات هي  ركة ش

. شركة الوادي الجديد للعبـوات    و،  واحة باريس للمياه الطبيعية   

كما قامت بإعداد خريطة صناعية موقع عليها أمـاكن الثـروة           

 يمكـن إقامتهـا عليهـا       التيالتعدينية والمشروعات الصناعية    

  .  تثمارية لكل مشروع استثمار صناعيوالتكاليف االس

 نطاق محافظة الـوادي     فيول  هذا إلى جانب نشاط وزارة البتر     

االمتياز للبحث عـن البتـرول واسـتغالله         حيث مناطق    الجديد

 مـساحة   إجمـالي من  % ٤٤‚٧ حوالي(افظة جنوب الوادي    بمح

) ٢١٥,٣ (بحوالي  المالية للشركات  االلتزاماتوتقدر   ،)المحافظة

 استكـشافي  بترولـي  بئر   )١٩( مليون دوالر لحفر ما يزيد عن     

  . الجديدالواديألول مرة فى محافظة 
  

א .٣ :א
تستحوذ هذه الصناعات على مساحة مـن اهتمـام المحافظـة            •

لى استثمارات ضخمة، وتتميـز     إ ال تحتاج    باعتبارها صناعات 

، وفـى ذات    بسرعة دوران رأس المال، وتحقيق هامش ربـح       

لـذا تـم    .  القرى وأهاليص عمل منتجة للشباب     الوقت توفر فر  

تشار صياغة إطار عام لبرنامج تنمية الصناعات الحرفية يتيح ان        



هذه الصناعات بمجاالتها المتعددة على أوسع نطـاق جغرافـي          

لموارد المالية والبـشرية    ، وتوظيف كفء ل   زمنيوفى أقل مدى    

 ، تأكيـداً   التنمية الحضرية والريفية   فيازن  ، وإحداث التو  المتاحة

األعمـال علـى   ، وتحفيز رجال الهتمام الدولة بصغار المنتجين   

 حل مشكلة البطالـة عـن       فيمة  ، والمساه  المنتج فياالستثمار  

دأ إعـادة   ، ودعم مب  مزيد من توفير فرص العمل المنتجة     طريق  

  . توزيع النشاط االقتصادي

 على أساس تعميـق وإيجـاد عالقـات         اإلستراتيجيةوبنيت هذه    •

، ويعزز ذلك اسـتطاعة     ة بين الهيئات والمؤسسات األهلية    متبادل

يـل هـذه     كـان يواجـه تمو     الذيالمحافظة كسر حدة الجمود     

ن خالل تيسير الحصول على التمويـل، وإيجـاد          م المشروعات

 .سبل لتسويق المنتج
 

א .٤  :א
تنفرد محافظة الوادي الجديد بخصائص ومقومـات ومميـزات          •

 حيـث تنتـشر     ، واحدة  منطقة فيسياحية متنوعة يندر تجمعها     

 والرومـاني لفرعـوني  ا ( تعود لمختلـف العـصور  التياآلثار  

 كما عاش اإلنسان فى واحـات الـوادي         ،) واإلسالمي والقبطي

 عصر ما قبل التاريخ ويدل على ذلك ما تركـه مـن             فيالجديد  

هـذا  .  تلك العصور  في بالمحافظة   هى وجود آثار ونقوش تدل عل   

 تتميز بها صحارى الوادي الجديد      التيإلى جانب السياحة البيئية     



 تبـرز   التييعة  ، وسحر الطب  مالها وشهرتها العالمية لواحاتها   بج

راء البيضاء وكهف   محمية الصح : اه المحميات الطبيعية أهم   في

بير فـى الحـدود الغربيـة       ، ومحمية الجلف الك   جارة بالفرافرة 

، وكذلك   العالم فيل المناظر الطبيعية     من أجم   تعد التي للمحافظة

معدنية الساخنة والكثبـان     تعتبر المياه ال   التيالسياحة االستشفائية   

ـ  إلـى واردها الطبيعية باإلضـافة     م الرملية ياحة الـصحراء    س

  . والراليات والسفاري

ويخدم السياحة بـالوادي الجديـد الطاقـة الفندقيـة المتنوعـة            

 السائح من فنـادق وقـرى سـياحية         استهويهي والتيالمستويات  

  . غرفة٤٢٢مخيمات وصلت طاقتها إلى ، وبيئية

 بعقد لقاءات مع    احة بالوادي الجديد بدأت المحافظة    يولتنشيط الس  •

خاللها التعرف علـى مطالـب      اتحاد وشركات السياحة تم من      

، ومن خاللها تم وضع بـرامج عمـل للتيـسير علـى             السياحة

 تواجه تنفيذ   التيمعوقات  الشركات والخدمات السياحية وإزالة ال    

  :وشمل ذلك. البرامج

 ٢٠٠٥ام  مشروعات ع ) ٤(زيادة عدد المنشآت السياحية من        •

يـة مـن    ، وزيادة الطاقـة الفندق    ٢٠١٠شروع عام   م) ١٧(إلى  

 في سياحية جديدة    أسواق، وفتح   غرفة) ٤٢٢(غرفة إلى   ) ١٢٤(

 ااسـكتلند  – تشيكوسلوفاكيا   - ألمانيا   - اليابان - إيطاليا –فرنسا  (



الطاقـة  منشأة سياحية لتـصل     ) ٣٢(، ومخطط إنشاء    ) روسيا –

  . غرفة) ١٠٠٠(الفندقية إلى 

 مع السفارة اإليطالية شملت تدريب      اقيةواتفبروتوكول  توقيع    •

 عقد  – مجال السياحة لدى الشركات اإليطالية       فيالكوادر العاملة   

 تدريب الشباب والفتيـات علـى       –مؤتمرات للتسويق السياحي    

   .الصناعات الحرفية

 رالـى   – مـارثون    –أسابيع ثقافيـة    :  شملت   اتفاقياتتنفيذ    •

ـ      –الفراعنة    –ؤتمرات الدوليـة     االشتراك فى المعـارض والم

 ومدينـة مكنـاس بالمملكـة        بين مدينة الخارجة   توأمةاتفاقيات  

 شـمل   ، مع إحدى محافظات دولة الكـاميرون      ، وتوأمة المغربية

األنـشطة االسـتثمارية     و والرياضـي  الـسياحي ذلك النـشاط    

  . واالقتصادية

 قع عليها المناطق الصالحة إلقامـة      خريطة سياحية مو   إعداد  •

 وتحديد مواقعها لتكـون متاحـة للـشركات         مشروعات سياحية 

 .الراغبين فى إقامة مشروع سياحيالسياحية والمستثمرين 
  

 تبـرز   ة القومية لتنمية الوادي الجديـد      السابق للخط  زمن اإليجا 

 تكمـن فـى   التـي  النظر إلى مستقبل التنمية فى مـصر  حتمية  

 لما تمتلكه من مساحة شاسعة تحوى فـى         محافظة الوادي الجديد  

صـناعية  (سطحها موارد طبيعية وثروات ضخمة      نها وعلى   بطا

   . ) تعدينية– زراعية – سياحية –
  



א: א א א א
:א
ة نزمالحالية فى مصر نجدها على مدي األ       التنمية   إلىذا نظرنا   إ

 إلـى   االتجاه دون   تسير فى محور طولي على نهر النيل      السابقة  

 /التى ينادى الـسيد و ،رضية من اتجاه صحاري مصر   التنمية الع 

استثمار ما بها كنوز ومـوارد       و  إليها باالتجاهرئيس الجمهورية   

 التى تقـف عائقـاً فـى طريـق التطـوير           للمشاكل   دائم كحل

  .االجتماعي والتقدم االقتصادي

في هذا اإلطار أعدت محافظة الوادي الجديد مخطط إستراتيجي         

بمحافظات شمال ووسـط    ربط المحافظة   لهذه التنمية من خالل     

 رصـفها   الجاري، وتعظيم االستفادة من الطرق      وجنوب الصعيد 

ويتحقق ذلك من خالل ثالث      .الصعيد بالبحر األحمر  التى تربط   

 إلـى دينة موط   يمتد من مركز وم    :األول: طرق إقليمية عرضية  

 الفرافرة  يمتد من مركز ومدينة    :الثانيو،  مركز ومدينة منفلوط  

 يمتد مـن مركـز ومدينـة       :الثالثو،   مركز ومدينة ديروط   إلى

 أعـدت المحافظـات     كما. الخارجة إلى مدينة محافظة سوهاج    

 اإلسـكان دراسات فنية وهندسية ومالية لهذه الطرق مع وزارة         

. والهيئة العامة للتخطيط العمرانـي     والمرافق والتنمية العمرانية  

مـساهمة بقـدر    ثبت من خاللها جدوى إنشاء هذه الطرق فى ال        

  : موجزها اآلتي .. كبير فى مخطط تنمية جنوب مصر 



 :منفلوط/  الداخلة العرضيالطريق  -١

يخدم مشروع تنمية منطقة شرق العوينات باعتبـاره مـشروع           •

 .ألف فدان) ٢٤٧(قومي يستهدف استصالح وزراعة 

 والعـام   الهيكليأعدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط        •

ألـف  ) ٥٠(ة بحجم سكاني قـدره      عوينات الجديد لمدينة شرق ال  

ويبلغ ،  قرى خدمية ) ٧(وعدد  قرية صغيرة   ) ٢٢(وعدد  ،  نسمة

 ،ألـف نـسمة   ) ٢٠(قرية خدمة    + ة كل قرية صغير   عدد سكان 

% ) ٧٥( بنسبة  دينة والقرى   مصادر الجذب السكاني للم   تتمثل  و

مـن  %) ٢٥(ة   ونـسب  ،أسوانوسوهاج  وأسيوط  من محافظات   

  .  الجمهوريةجميع أنحاء

نمـو  لللهذه المنطقة تحديـد      العامة   اإلستراتيجية تشمل الدراسة  •

،  التنمية االقتـصادية   إستراتيجية، و الشبكة العمرانية ، و العمراني

التوزيـع  ، و التكوين العمرانـي  ، و االعتبارات البيئية والسكان، و 

شـبكة  األراضـي، و  مخطط اسـتعماالت    ، و المكاني للخدمات 

المخطـط  النـسق العمرانـي     ويشمل  . تنفيذمراحل ال ، و المرافق

 من   شبكة عمرانية ريفية تتدرج وحداتها     لتنمية هذه المنطقة إقامة   

  .  وعدد السكان والخدماتحيث المساحة

على مجموعة  بهذه المنطقة    التنمية االقتصادية    إستراتيجيةتقوم  و •

) ٩٠(من المجاالت والمشروعات االسـتثمارية تقـدر بنحـو          

ــشروع  ــتثماريم ــ اس ــو ركبي ــدر بنح ــة يق ــم عمال              بحج



 :، وموزع ذلك على ثالث مراحل   فرصة عمل ) ١٧٦ ألف و  ١٣(

المرحلة الثانية حتى عـام     ، و ٢٠١٢المرحلة العاجلة حتى عام     

  . ٢٠٢٢المرحلة الثالثة حتى عام ، و٢٠١٧

 – بنـاء  صناعة مواد  : بهاويشمل النشاط الصناعي المستهدف      •

 غـزل ونـسيج     –ية وسلع معمرة    عدن منتجات م  –نجارة وأثاث   

 – حفـظ فواكـه      – تغليف وتعبئة منتجات زراعية      – الصوف

 تـصنيع  – تصنيع اللحوم ومنتجـات األلبـان     –صناعة الزيت   

 – تـصنيع مخلفـات      – صناعة الجلود    – زراعية نباتية    بواقي

  . صناعات خدمية 

مـن جملـة المـساحة      %) ٥,٧(  تنميـة هـذه المنطقـة     تمثل   •

 امتداد المـسافة مـن شـرق        ويستوعب،   مصر فيالمستصلحة  

  . قرية على األقل) ٢٠٠ (عدديوط العوينات حتى أس

   :ديروط/  المقترح الفرافرة العرضيالطريق  -٢

 أحد العناصر الداعمة     غيره من عناصر البنية األساسية     مع عتبرُي •

إذ يقع علـى    ،  لنيل والوادي الجديد بجنوب مصر    لكل من وادي ا   

  : ن جديدة هي هذا المحور ثالث مد

ألـف نـسمة    ) ٣٠(مدينة الفرافرة الجديدة بحجم سـكاني        

   .٢٠٢٧ حتى عام ٢٠١٧مستهدف إنشاؤها من عام 

ألـف نـسمة    ) ١٠٠(مدينة ديروط الجديدة بحجم سـكاني        
  . ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٠٧من عام ذها خالل الفترة مستهدف تنفي



بحوالي أن التنمية العمرانية على امتداد المسار المقترح تقدر         
  . ألف نسمة ) ١٠٠(

 التـى أعـدتها أكاديميـة       ،أوضحت موسوعة الصحراء الغربية    •
البحث العلمي والتكنولوجيـا باالشـتراك مـع معهـد بحـوث            

 أن مركز الفرافرة يضم مساحات شاسعة مـستهدف         ،الصحراء
مليـون فـدان    ) ٢,١( بإجمـالي    ٢٠٢٧استصالحها حتى عام    

مليـون  ٢( مساحة   والباقي ،ألف فدان فقط  ) ٣٨,٣(المستغل منها   
بـين مركـز    عد المسافة   ُب بسبب   بدون استغالل ) فدان ألف   ٦٢و

كم عبر طرق صـعبة     ) ٧٠٠(الفرافرة ومحافظات وادي النيل     
وارتفاع درجة الحرارة ممـا يقـف عائقـاً أمـام نقـل اآلالت       

، وكـذا نقـل      االستـصالح  والمعدات والميكنة الالزمة ألعمال   
 إلى محافظات وادي النيـل ومـواني        المنتجات لمنافذ التسويق  
 عدم وجود مصادر آمنة لتوفير      لكوكذ ،التصدير بالبحر األحمر  

ئية تعتمد  الطاقة الكهربائية إلقامة صناعات غذائية  منتجات غذا       
  .  على المنتجات الزراعية

يعمل هذا الطريق على تعظيم االستفادة من الطرق التـى يـتم             •
 .بحر األحمرعيد بالصتنفيذها حالياً لربط ال

  

  

  

 
  



 :מ
 من خـالل     تستهدفه الدولة  الذييجب النظر إلى مستقبل التنمية      

 للحكومةإستراتيجية تنمية الوادي الجديد في إطار الرؤية العامة         

، ومن ثم إعـادة     دف إعادة توزيع النشاط االقتصادي    تستهوالتي  

 بـشكل  المـصري لحيز المكـاني   توزيع العمالة والسكان على ا    

ـ   عمليـة  لتركيزأهمية كبرى    فهي تولي    .متوازن ة فـى    التنمي

التعميـر  وتتواكب مع مشروع ممر التنمية      و،  محافظات الصعيد 

محاور عرضية بالصحراء الغربيـة     تشمل مساراته إنشاء     الذي

 – الداخلـة    –واحـات الفرافـرة     ع ضمن جزئها الجنـوبي      يق

غرافـي  وشرق العوينات وجميعها داخل النطـاق الج      ،  الخارجة

  .حافظة الوادي الجديدلم
  

 الـذي لـسكان    أيضاً مع مشروع إعادة توزيـع ا        ذلك يتواكبو

 الذي االستشاري الهندسي  ، ممدوح حمزة  /يخطط لتنفيذه الدكتور  

اقترح دراسة إنشاء منطقة اقتصادية أولى بالرعاية فى الصحراء         

ربعين والواحات   درب األ  الغربية تشمل ضمن عناصرها مناطق    

،  الجديد والـصناعات القائمـة عليـه       لواديومشروع فوسفات ا  

عة بين بحيرة ناصر وجبل العوينات،      والسياحة الصحراوية الواق  

  . ومناطق المناجم والتعدين
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