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::مبادئ خطة الخروج لسيناء مبادئ خطة الخروج لسيناء 
خطة الخروج لسيناء تعتمد في تصورنا على ثالث  

:مبادئ أساسية تتكامل فيما بينها وهي 
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مدينة موقع اختيار مدينةمعايير موقع اختيار ::ينايريناير2525معايير
محددات اختيار المعاييراألدة المستخدمة في التقييم و معايير اختيار الموقعمسلسل

::ينايريناير2525معايير اختيار موقع مدينةمعايير اختيار موقع مدينة

األختيار
 الوادي من قريب مكان اختيار1

 من السكان ازاحة عملية لتسهيل
إليهوالدلتاالوادي

 التنمية ومحاوالت الراهن للوضع دراستنا منGIS ال تطبيقات باستخدام
 تكدس مكان من القرب عنصر أن وجدنا السابقة
ي.إليهوالدلتاالوادي ، به السكاني الضغط تقليل والمستهدفالسكان
 لطبيعة نظرا بعيد ليس قريبا يكون وان يجب

 والعائلة واالسرة بالوادي وارتباطهم المصريين
جذريا عام بشكل الحياة نمط تغيير الى الميل وعدم

يمم اساس هي الطبيعية واالمكانيات الخامالموادتوافرGISالتطبيقاتباستخدامالطبيعيةوالخاماتالمواردتوافر2
 نجاح ضمان وبالتالي  االستدامة مبادئ تحقيق

 وبالتالي الجديدة المدينة في الحياة دورة واستمرار
.مصر أرض من المعمور الحيز زيادة

عحع واألنسب األصلح األماآن التنمية دراساتتحددمراجعة معظم المخططات و اتجاهاتمعالمقترحالموقعتوافق3
 األستراتيجات و الدولة في التنمية

.سابقا الموضوعة

م
الرؤى المستقبلية الموضوعة 

من قبل المؤسسات الحكومية او 
الغير حكومية للتنمية العمرانية

ح
 تتوافق والتي العربية مصر جمهورية في للتنمية
 واالجتماعية والسياسية االقتصادية الظروف مع

مصر بها تمر التي والسكانية والجغرافية
ق عقبة على والتغلب العالمي االقتصاد معالتكاملبالنظر لالتجاه العالمي لالنفتاح يحققأنيمكنموقعايكونان4

  العالمية المنافسة مواصفات
ح ي

االقتصادي و تطبيقات 
استراتيجية التكامل مع 

من حيث االقتصاد العالمي
معاييره وامتيازاته  

يع
 االستثمار جذب وبغية المحلية، السوق ضيق

 على المحلية الشرآات مقدرة وتحسين األجنبي
الدوليــة األسواق إلى النفـاذ



 مع المقترح الموقع توافق
 الدولة في التنمية اتجاهات

 الموضوعة األستراتيجات و
.سابقا

::ينايريناير  2525معايير اختيار موقع مدينة معايير اختيار موقع مدينة 

  مكان اختيار
اق ال الواديمنقريب

 عملية لتسهيل
ة كاازا ال منالسكانازاحة
  والدلتا الوادي
ه .إليهإل



::ينايريناير  2525معايير اختيار موقع مدينة معايير اختيار موقع مدينة 

 الموقع توافق
قت معالمقترحال

 التنمية اتجاهات
والدولةفي والدولةفي

 األستراتيجات
.سابقاالموضوعة



::ينايريناير  2525معايير اختيار موقع مدينة معايير اختيار موقع مدينة 

موقعايكونان موقعايكونان
 يحقق أن يمكن

مواصفاتمواصفات
 العالمية المنافسة



الجغرافية المعلومات نظم باستخدام الخاصة التحليالت
::ينايريناير  2525معايير اختيار موقع مدينة معايير اختيار موقع مدينة 

ي  ر ج و  م  م  ي  ب
ألختيار أنسب مكان لمدينة الخروج



::ينايريناير  2525معايير اختيار موقع مدينة معايير اختيار موقع مدينة 
التحليالت الخاصة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

ألختيار أنسب مكان لمدينة الخروج



التحليالت الخاصة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
جألختيار أنسب مكان لمدينة الخروج
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::ينايريناير  2525معايير اختيار موقع مدينة معايير اختيار موقع مدينة 
التحليالت الخاصة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

ألختيار أنسب مكان لمدينة الخروج
Dataset Creation Dataset Creation 

RECOMMENDED FILE STRUCTURERECOMMENDED FILE STRUCTURE
The system is structured of many datasets, each contains GIS feature classes that are created or imported by 
A GIS d i d t ti ll  d l i ll  i t  th  d t t   th t th   b  f d h  d dArcGIS and organized systematically and logically into the datasets so that they can be found when needed.
The pilot test case consists of 1 Geodatabase that contains 10 feature datasets which are illustrated as follows: 

Climate Dataset
Conservation Dataset
Geological Dataset
Hydrology Dataset
Infra-Structure dataset
Land-Use Dataset
Regional DatasetRegional Dataset
Sun Duration Dataset
Topographic Dataset



Dataset Creation Dataset Creation 

Climate DatasetClimate Dataset

-- Evaporation January .Evaporation January .

-- Evaporation July .Evaporation July .

-- Max temperature January .Max temperature January .

-- Max temperature July .Max temperature July .

-- Min temperature January .Min temperature January .Min temperature January .Min temperature January .

-- Min temperature July .Min temperature July .

-- Rain January .Rain January .

-- Rain July .Rain July .

-- Relative humidity January .Relative humidity January .

-- Relative humidity January .Relative humidity January .

-- Wind direction .Wind direction .

-- Wind intensity .Wind intensity .

-- Wind speed . Wind speed . 

Conservation DatasetConservation DatasetConservation DatasetConservation Dataset

-- Conservation AreaConservation Area

-- Conservation WellConservation Well

G l D t tG l D t tGeology DatasetGeology Dataset

-- Building MaterialBuilding Material

-- El Salam LakeEl Salam Lake

-- Fault LinesFault Lines

-- Metallic and Non MetallicMetallic and Non Metallic

-- Oil Well Risk AreaOil Well Risk Area



Global Radiation DatasetGlobal Radiation Dataset

Dataset Creation Dataset Creation 

-- GlobalGlobal Radiation JanuaryRadiation January

-- GlobalGlobal Radiation FebruaryRadiation February

-- GlobalGlobal Radiation MarchRadiation March

-- GlobalGlobal Radiation AprilRadiation April

-- GlobalGlobal Radiation MayRadiation May

-- GlobalGlobal Radiation JuneRadiation JuneGlobalGlobal Radiation JuneRadiation June

-- GlobalGlobal Radiation JulyRadiation July

-- GlobalGlobal Radiation AugustRadiation August

-- GlobalGlobal Radiation SeptemberRadiation September

-- GlobalGlobal Radiation OctoberRadiation October

-- GlobalGlobal Radiation NovemberRadiation November

-- GlobalGlobal Radiation DecemberRadiation December

Hydrogeology DatasetHydrogeology Dataset

-- Depth to Ground Water BottomDepth to Ground Water Bottom

-- Depth to Ground Water HeadDepth to Ground Water Head

--Dry wellDry well

--Ground Water RocksGround Water Rocks

--LithologyLithology

--Man Made FeatureMan Made Feature

InfraInfrastructurestructure DatasetDataset

-- AirportsAirports

C tC t--ConvertersConverters

--MarinesMarines

--RailwaysRailways

--RoadsRoads

Land use DatasetLand use Dataset

-- AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture

-- UrbanUrban

-- VacantVacant

-- RoadsRoads

-- TourismTourism



Regional DatasetRegional Dataset

Dataset Creation Dataset Creation 

-- BridgesBridges

-- GovernmentsGovernments

-- Suez CanalSuez Canal

-- NileNile

-- Regional RailwaysRegional Railways

-- Regional Regional BoundriesBoundriesRegional Regional BoundriesBoundries

-- Regional RoadsRegional Roads

-- SeaSea

Duration Sun DatasetDuration Sun Dataset

-- DurationDuration Sun Radiation JanuarySun Radiation January

-- DurationDuration Sun Radiation FebruarySun Radiation February

-- DurationDuration Sun Radiation MarchSun Radiation March

-- DurationDuration Sun Radiation AprilSun Radiation April

-- DurationDuration Sun Radiation MaySun Radiation May

-- DurationDuration Sun Radiation JuneSun Radiation June

-- DurationDuration Sun Radiation JulySun Radiation July-- DurationDuration Sun Radiation JulySun Radiation July

-- DurationDuration Sun Radiation AugustSun Radiation August

-- DurationDuration Sun Radiation SeptemberSun Radiation September

-- DurationDuration Sun Radiation OctoberSun Radiation October

-- DurationDuration Sun Radiation NovemberSun Radiation November

-- DurationDuration Sun Radiation DecemberSun Radiation December

Topography DatasetTopography Dataset

-- Contour LinesContour Lines

--Contour PolygonContour Polygon

--Contour PointContour Point

Lakes ValleysLakes Valleys--Lakes ValleysLakes Valleys

--Rain waysRain ways

--ValleysValleys



التحليالت الخاصة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ألختيار أنسب مكان 
جلمدينة الخروج



اختيار مدينة الحلم 
المصري

مدينة ب

مدينة أ

مدينة ج



اختيار مدينة الحلم المصري

مدينة أ مدينة ب مدينة ج



مدينة الحلم المصري هي جزء من 
خطة استراتيجية لتنمية سيناء بالكامل ..آل

تبدأ بقطاع أ و بثالث مدن مصرية رائدة
يناير 25أولها مدينة 

تحرير تحرير 
..تغييرتغيير....
تعمير تعمير ..



المصري الحلم يناير25مدينةمدينة يناير25مدينة...مدينة الحلم المصري



المصري الحلم يناير25مدينةمدينة يناير25مدينة...مدينة الحلم المصري



المصري الحلم يناير25مدينةمدينة يناير25مدينة...مدينة الحلم المصري

الفئات المستهدفة 
بناء الجيل





يناير 25مدينة ... مدينة الحلم المصري

آيف نخلق بؤرة الجذب العالمية 
: لمدينة الحلم 



نة د نةثاق د نانا2525ثاق ينايريناير    2525ميثاق مدينةميثاق مدينة
المستدامة المستدامةالمدينة المدينة المستدامةالمدينة المستدامةالمدينة

“ “ تحقيق فلسفة الندرةتحقيق فلسفة الندرة””



يناير المدينة المستدامةيناير المدينة المستدامة    2525ميثاق مدينة ميثاق مدينة 

التوجه المستدام فى مدينة الحلم المصرى التوجه البيئى المستدام مسلسل

““تحقيق فلسفة الندرةتحقيق فلسفة الندرة””

طاقة الكتلة الحيوية - الطاقة الشمسية–طاقة الرياح  الطاقة المتجددة 1
–مواصالت نقل عامة اقل استهالآا للوقود  -المترو–القطار الكهربى 

الهيدروجينى المحرك ذات والسيارات الكهربية الهوائية–السيارات الدراجات
المواصالت 2

ى  روجي هي ر  ر   ي هربي و ر  يي هو ج  ر

اعادة تدوير المياة الرمادية–عمل السدود للمحافظة على مياه االمطار  المياة ي3 3
تدوير المخلفات الصلبة والورقية المخلفات الصلبة 4

الحكومة االلكترونية المشارآة الشعبية 5
جزر خضراء وسطية–بنية تحتية خضراء –حدائق مفتوحة  المناطق الخضراء 6

سياسة لمدينة الحلم المصرى قوانين وقواعد وحوافز 7
ط –مواد البناء –التكيف مع المناخ –التصميم البيئى والحفاظ على الطاقةظ

غالف المبنى–التهوية الطبيعية –االنارة الطبيعية –التظليل والتشجير 
مبانى 8



المتجددة الطاقة المتجددةالطاقة

يناير المدينة المستدامةيناير المدينة المستدامة    2525ميثاق مدينة ميثاق مدينة 



ال ا المواصالتال
يناير المدينة المستدامةيناير المدينة المستدامة    2525ميثاق مدينة ميثاق مدينة 



ة فت ال ناط المناطق المفتوحةال
يناير المدينة المستدامةيناير المدينة المستدامة    2525ميثاق مدينة ميثاق مدينة 



نة نةد نة2525د د ال نةنا د ال نا يناير المدينةيناير المدينة  2525مدينةمدينة
المستدامةالمستدامةالمستدامةالمستدامة

تعمير و بناء جيل تعمير و بناء جيل ....تغييرتغيير....تحرير تحرير 
د دد جديدجديدد


