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المقّومات والعوامل الطبٌعٌة من أهم العوامل التً تعمل على جذب تعتبر 
ٌّاح  من مختلف دول العالم، وهً تشمل طبٌعة األرض وتضارٌسها من الس

الجبال والسهول والودٌان والبحور واألنهر والشواطئ ومناخ الدولة وما 
تحوٌه من الرطوبة واألمطار والثلوج، باإلضافة إلى المناطق الزراعٌة 

 .بالدولة والغابات ومناطق الصٌد وغٌرها من األمور
فً مصر  هً منطقه السد العالً ورمز  السٌاحٌهومن أهم المناطق 

هو السد الذي تم إنشاؤه فً عهد الرئٌس جمال عبد الناصر على  الصداقه
م، إذ  1960نهر النٌل فً مصر، بمساعدٍة من االتحاد السوفٌٌتً فً العام 

كان الهدف األول من إنشائه هو كبح جماح الفٌضانات التً كان ٌحدثها نهر 
حول هذا الصرح  الخالبهالذى ٌستوجب االهتمام بالمناظر  النٌل،االمر

العظٌم وتسلٌط الضوء علً اهم المشروعات فً العالم واالستمتاع بمناظر 
 .النٌل الذي ٌمثل الحٌاه للمصرٌٌن

 
 
 

 مقدمة عن المشروع

 

 



PEST Analysis 

النواحً السٌاسٌة: 

 
 182قانون تنظٌم التعاقدات التً تبرمها الجهات العامة رقم 

 التنفٌذٌهوالئحته  2018لسنة

 علٌه فً برنامج الزٌارات بغرفه  وماٌترتب السٌاحهالتنسٌق مع وزاره

 .السٌاحة

 علً  وماٌترتب االمنٌهالتنسٌق مع وزاره الدفاع الستخراج التصارٌح

 .للمنطقهاالمن العام 

 وتفعٌل برتوكول التعاون المبرم فً  والطاقهالتنسٌق مع وزاره الكهرباء

 .هذا الشأن



 ًاألقتصادٌةالنواح: 

 

 العائد من النشاط السياحي السنوىزيادة الدخل. 

زياده فرص العمل والحد من البطالة. 

 زيادة االماكن السياحية المندرجة بغرفه السياحة علي

 .مستوي الجمهورية

 

 



 ًاألجتماعٌةالنواح: 

 

 تعظيم االستفادة لمعرفه المعالم الخالدة بالنسبة للمجتمع 

 في مختلف  البنائنازيادة الوعي الثقافي والتاريخي

 .مستويات التعليم عند زيارتهم لهذه المناطق

 



النواحً التكنولوجٌة: 

 

 استخدام أعلي تقنيات ومنظومة تأمين االفراد بخالف

لتحقيق اقصي درجات االستمتاع  الحديثهتوفير الوسائل 

والعودة واثناء االنتظار في االماكن  الرحلهعند بدء 

 . لذلك  المخصصه



TASK  Analysis 

 تهدٌدات دخول منافسٌن: 

 

 تنافس بعض الوزارات مثل وزارة السياحة لتحقيق

 .الهدف واالستفادة القصوى منها

 



تهدٌدات منافسٌن متواجدٌن: 

 

 والمقصود هنا بالشركات المنافسة التي تعمل في هذا

عند انشاء  باهضةالمجال منذ سنوات وحققت ارباح 

 .مشروعات شبيه في قري البحر االحمر



تهدٌد قوة الموردٌن: 

 

 باالمر اوالشراءيتم الطرح من خالل مناقصة عامة 

 .الدوليهالمباشر والتعاقدات 

 للتصنيع او  العربيه الهيئهتحرير برتوكول تعاون مع

 بعتبارةالتي تعمل في هذا المجال  السياديهالجهات 

 .مشروع قومي



تهدٌدات قوة مساومة الزائر: 

 

تهديد من هذا النوع لندرة هذا المشروع بجنوب  اليوجد

بدون  المنطقهمصر االمر الذي يجعل الزائر يجوب 

 .ضغوط تنافسية خارجية

 

 


