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مقدمة
 فييإ ارييا مييا ررحييا مخطط ييس ماتييىرملقوم مخق ي مم خط يير  ،2052فقييد الو ي
مخدوخة اخيم لظييقا متتيىةامن مير مطراياش مخطتيروماش مخطقىرحيا ا يا وم م يد ا
متقى امية وامكانقال ا متتىثطا ية ومخةرص مخطىاحة من ا ااخطحافياش مخط رية.
 ولأكقدم خططرااش متىرملقوقة مخىنطقة مخطسىدممة خط ر  ،2030فقد أخذش مخدوخة
م مثيييي خ مكانقيييياش
اأتييييا ت مخىط ييييقس متتييييىرملقوإ مخييييذأل يلييييطر متتييييى
ومخطق مييياش وي يييرا نم مخىنطقييية مخق امقييية ومخطكانقييية ومخط يييس مخةظاخييية خىنةقيييذ
مترومال ا.
 وانيياام ماقييا ،وفييم ا ي ا م ييات ومسيية خقاش مخ قةيية مخظاميية خاىط ييقس مخظطرمنييم،
ي دف ذم مخظرض مخم صيقاةة مخرنيية مخطسيىقلاقة ومخطتيروماش مخدممطية خىنطقية
محافية مخس يس اطا يظط مام احدمث ل مزن لنط م خاطحافيية فيم اقاقط يا أخيذم
ااامىلييا مخ ا ي مخحيياخم خ ييا اطتيياكاا وقلييايا  ،وم ا يياش ومى اليياش مخىنطقيية
مخدممطة خ ا.
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مخط مح ومخسطاش مخظامة خاطحافية
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الموقع واألهمٌة النسبٌة لمحافظة السوٌس من الجمهورٌة (المساحة والسكان)
ادلــــ٘قـــــغ

ادلــــَبؽـــــخ

رقغ زلبفظخ اىَ٘ ٌٝمشبه غوة فيـٞظ
اىَ٘ٗ ، ٌٝػْل ادلـلفو انْـ٘ث ٚىقْـبح
اىَــ٘ ٌٝهــلٕب ٍــِ اىاــَبه زلبفظــخ
اإلمسبػٞيٞــخ ٍٗ ،ــِ انْــ٘ة زلبفظــخ
اىجؾــو ار ــو ٍٗ ،ــِ اىاــو زلــبفظ
مشبه ٗعْ٘ة ٍْٞبء ٗفيـٞظ اىَـ٘، ٌٝ
ٍِٗ اىغوة زلبفظخ اىقبٕوح .

محافظة السوٌس

رقله ضل٘  9002.21مٌ 2أ 2142.5 ٙأىف
فلاُ دتضـو ٍ %14.68ـِ ليـخ ٍَـبؽخ
ئقي ٌٞقْـبح اىَـ٘ %0.9ٗ ٌٝرقوٝجـب ٍـِ
ليخ ٍَبؽخ انَٖ٘هٝخ .

ادلَـــــــــــــبؽخ رقله ضل٘  9002.21مٌ 2دتضو %100
ادلـإٔ٘ىـخ
ٍِ ئلبيل ٍَبؽزٖب اىنيٞخ ؽٞش ال
٘ٝعل اهاض ٜصؾواٗٝخ ثبحملبفظخ.
اىَــــنـــــبُ

محافظة السوٌس

ؽ٘ايل ََّ 642741خ ميضيُ٘ ٍ %6.5ـِ
ليخ ٍنبُ اقيـ ٌٞقْـبح اىَـ٘%0.7 ،ٌٝ
ٍِ ليخ ٍنبُ انَٖ٘هٝخ ػبً .2016

اىرتمٞـــــــــــت  %100 :ؽضو .

اىز٘ىٝغ اىَْج ٜىؼلك ٍنبُ ٍَٗبؽخ زلبفظخ اىَ٘ ٍِ ٌٝئلبيل انَٖ٘هٝخ 2016 -
0.9%
السوٌس

احلضو ٙاىوٝفٚ

ٍؼــــله ّــــَ٘ ٗٝقله ثْؾ٘  %2.32ف ٚاىفرتح ٍـِ 2006
اىَـنـبُ
ئىل ٍٗ 2016ــِ ادلز٘قــغ أُ ٝاــٖل ٕــنا
ادلؼـــله اطلفبضـــب ٍَـــزَوا ى ٞـــو ئىل
 %1.55ػبً .2027
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0.7%

السوٌس
باقً المحافظات

باقً المحافظات

77.0%

الوزن النسبي لممساحة

99.3%

/

الوزن النسبي لمسكان
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الموقع واألهمٌة النسبٌة لمحافظة السوٌس من اإلقلٌم (الثقل السكانً والمساحً و الهٌكل اإلداري)
احلٞي ادلنبّٜ

زلبفظخ اىَ٘ ٌٝأؽل ٙزلبفظز ٜئقي ٌٞقْبح
اىَــ٘ٗ ٌٝاىــنٝ ٛضــٌ مــظ ٍــِ زلبفظــخ
ث٘هٍؼٞل – االمسبػٞي – ٔٞاىَـ٘ -ٌٝعْـ٘ة
ٍْٞبء – مشبه ٍْٞبء – اىاوق. ٔٞ

اىضقــو اىَــنبّ ٜرأر ٜاحملبفظخ يف ادلورجخ اىواثؼٔ ػيٍَ ٚز٘ٙ
اإلقي ٍِ ٌٞؽٞش ػـلك اىَـنبُ ؽٞـش ميضـو
ٗادلَبؽٜ
ٍنبّٖب ضل٘ ٍ % 6.5ـِ ئلـبيل ٍـنبُ ئقيـٌٞ
قْــبح اىَــ٘ ٌٝػــبً  ،2016ثَْٞــب رــأر ٜيف
ادلورجخ اىضبىضخ ٍِ ؽٞش ادلَبؽخ ٗاىز ٜرجيغ
ضل٘  ٍِ % 11.2ئلـبيل ٍَـبؽخ ئقيـ ٌٞقْـبح
اىَ٘ ٌٝثؼل مظ ٍـِ زلبفظـخ مشـبه ٍـْٞبء
ٗعْــ٘ة ٍــْٞبء ٗمىــل ّظــوا ىنــ ٍَــبؽخ
اىظٖري اى ؾواٗ ٛاىغوث ٜىيَؾبفظخ .

اذلٞنو اإلكاهٛ

ٝزنُ٘ اذلٞنو اإلكاه ٛإلقي ٌٞقْـبح اىَـٌ٘ٝ
ٍِ  6زلبفظبد ٕ ٜث٘هٍؼٞل – االمسبػٞئٞ
– اىَــ٘ – ٌٝاىاــوق – ٔٞمشــبه ٍــْٞبء –
عْ٘ة ٍْٞبء )  ،ثالبيل ػلك ٍ 29ومـيا ٗ42
ٍلْٝخ ٗ 625قوٝخ ( 217قوٝـخ هيَٞـٞخ408 ،
قو ٙر٘اثغ) ثبإلضــبفخ ئىل  3993ػيثـخ ربثؼـخ
ٗجتَـغ ثـلٗٗ ٙرزنُ٘ زلبفظخ اىٍَ٘ ٌٝـِ
ٍلْٝخ ٗاؽلٓ ٍٕ ( ٜلْٝخ اىَـ٘ ) ٌٝرضـٌ
ػـــلك  5اؽٞـــبء ٍـــنْٞخ ٕـــ( ٚاىَـــ٘– ٌٝ
االهثؼني – ػزبقخ – ف ٞو  -انْب. )ِٝ

اىزغَؼـــــــــبد ٍلْٝخ اىؼني اىَقْٔ
اىؼَواّٞـــــــــخ
انلٝلح
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زلبفظخ اىٌَ٘ٝ

اىز٘ىٝغ اىَْج ٜىؼلك ٍنبُ ٍَٗبؽخ زلبفظخ اىَ٘ ٍِ ٌٝئلبيل االقي2016 - ٌٞ
الشرقٌة
ج سٌناء
ش سٌناء
السوٌس
اإلسماعٌلٌة
بورسعٌد
80.00%

60.00%

40.00%

الوزن النسبي لممساحة

20.00%

/

0.00%

-20.00%

الوزن النسبي لمسكان

-40.00%

-60.00%

-80.00%
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القوام االقتصادي لمحافظة السوٌس
اىق٘اً االقز بكَّ( ٛت اىؼبٍيني ثبإلّاطخ اإلقز بكٝخ) ىاٞبفبد زلبفظخ اىَ٘.ٌٝ
االهثؼني

ػزبقخ

ف ٞو

انْبِٝ

احملبفظخ

اىق٘اً االقز بك ٙاىٌَ٘ٝ
قطبع اىيهاػخ

%5.6

%4.9

%3.8

%5.5

%34.7

%9.9

قطبع اى ْبػخ

%15.6

%21.8

%40.5

%24.0

%12.9

%21.4

ثبق ٜاىقطبػبد

%78.8

%73.3

%54.4

%70.7

%52.4

%68.7

االلبىل

%100

%100

%100

%100

%100

%100

ّظــوا ىن ـ ؽغــٌ احملبفظــخ فاّٖــب رضــٌ ٍْطقــخ اركثٞــخ



ٍٗلْٝـــخ اىؼـــني اىَـــقْخ ؽٞـــش اىْاـــب اىَـــٞبؽٚ

ٗاىزغبه ،ٙأٍب ٍلْٝخ اىيػفواّخ ٗاى

رازٖو ثاٍـزقواط

اىجرتٗهٗ ،ثٖنا صلل رؼـلك ارّاـطخ االقز ـبكٝخ ىيَـنبُ
ثبحملبفظخ ٍِٗ صٌ رؼلك اى٘ظبيف ىيَلْٝخ ٍب ثني ٍـن،،

ٗجتبهٗ ،ٙصْبػٍٞٗ ،ٚبؽ.ٚ

ر٘ىٝغ َّت اىؼبٍيني يف االّاطخ اىيهاػٞخ

 المصدر  :تعداد محافظة السوٌس –  -2006توزٌع العاملٌن حسب أقسام النشاط االقتصادي.
100%

%34.7

35.0%
30.0%

90%

25.0%
20.0%

80%

15.0%

70%
60%

%52.4

%54.4
%78.8

5.0%

%68.7

%70.7

%73.3

10.0%

السوٌس

40%
30%
20%

0%

%15.6
%5.6

السوٌس

%24.0

%21.8

%4.9

االربعٌن
باقً القطاعات

%3.8

عتاقة
قطاع الصناعة
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%34.7

فٌصل
قطاع الزراعة

%21.4

%9.9

%5.5

الجناٌن

االربعٌن

عتاقة

فٌصل

المحافظة

الجناٌن

ر٘ىٝغ َّت اىؼبٍيني يف االّاطخ اى ْبػٞخ

%12.9

%40.5

%3.8

%5.5

0.0%

50%

10%

%5.6

%4.9

%9.9

المحافظة

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

%40.5
%24.0

%21.8
%15.6

السوٌس

%21.4
%12.9

االربعٌن

عتاقة

فٌصل

الجناٌن

المحافظة
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ر ْٞف احملبفظخ ٗفقب خلوٝطخ ان٘ٞى٘عٞب

ر ْٞف احملبفظخ ٗفقب ىيقوٝطخ ىَوػخ اىوٝبػ

ر ْٞف احملبفظخ ٗفقب خلوٝطخ اذلٞلهٗى٘عٞخ
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ر ْٞف احملبفظخ ٗفقب خلوٝطخ اىطج٘غوافٞخ

السمات الطبٌعٌة والبٌئٌة للمحافظة (الجٌولوجٌة – الطبوغرافٌة – الهٌدرولوجٌة)


رزَٞي ثبىرتثخ اى٘ػوح



رف ــو االٗكٝــخ اى٘اٍــؼخ

عجـــو ػزبقـــخ ػـــِ عجـــو

انظىخ .


ر٘عــل اىاــؼت ادلوعبّٞــخ
قوة ادلْبطق اىضـؾيخ ٍـِ
ٍبؽو اىجؾـو اال

ـو ػْـل

ٍـــلفو اىَـــ٘ٗ ٌٝهاً
زلَـــل ٍٗـــلفو فيـــٞظ

اىؼقجخ .


رزَٞـــي ثبدلْـــبؿ اىقـــبهٛ



ْٝؾـــــله ٍـــــطؼ االه

انبف .

ثبحملبفظـــخ يف اجتـــبٓ قْـــبح

اىَـــ٘ ٝٗ ٌٝـــو اق ـــٜ
اهرفــبع ثغــوة احملبفظــخ ايل

امضــو ٍــِ ٍ 700ــرت فــ٘

ٍــطؼ اىجؾــو ٗ ٝــو اقــو
اهرفبع ػْل فيٞظ اىَـٌ٘ٝ

ايل ؽــ٘ايل ٍ 200ــرت فــ٘
ٍطؼ اىجؾو .
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اىزقَ ٌٞاإلكاهٗ ٛادلَبؽخ ٗاىَنبُ حملبفظخ اىٌَ٘ٝ
ادلوامي اإلكاهٝخ

اى٘ؽلاد اىزبثؼخ *
شٞبفبد

اىٌَ٘ٝ

1

ػزبقخ

1

قوٙ

0

1

االهثؼني

0
0

1

ف ٞو
انْبِٝ

1

ئلبيل زلبفظخ
اىٌَ٘ٝ

5

0
0
0

ادلَبؽخ *

مٌ2

0.9

%

اىَنبُ **

أىف ََّخ

%

%0.01

71926

8788.8

%97.62

32948

158.8

%1.76

%17.20 110660

0.8

52.9

9002.21

%0.01
%0.59
%100

%22.97

%11.20

%41.00 263387
%5.10

%25.50 163820
642741

%100

%0.71

 المصدر )*( :وصف محافظة السوٌس ومراكزها بالمعلومات .2010
(**) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -البٌانات األولٌة لتعداد السكان عام  2016لمحافظة السوٌس .

اىز٘ىٝغ اىَْج ٜإلٍزقلاٍبد ارهاض ٍِ ٜادلَبؽخ ادلإٔ٘ىخ ثاٞبفبد زلبفظخ اىَ٘2006 - ٌٝ
األراضً البور

منافع وجبانات

مساكن ومتناثرات

المساحة المأهولة

األراضً الزراعٌة خارج الزمام

األراضً الزراعٌة داخل الزمام

100%

اىنضبفبد اىَنبّٞخ ػي ٚادلَبؽخ ادلإٔ٘ىخ حملبفظخ
اىَ٘2016 - ٌٝ

السمات العمرانٌة (التقسٌم اإلداري والكثافات السكانٌة وإستخدامات األراضً)

كثافه مأهوله
اكبر من
 2500نسمه/
كم2

كثافه مأهوله
من  2000الً
 3000نسمه/
كم2

كثافة مأهولة
أقل من
2000نسمه/
كم2

رزـــ٘ىع ادلَـــبؽخ ادلإٔ٘ىـــخ حملبفظـــخ
اىَ٘ ٌٝثَْت سلزيفخ ،ؽٞش راغو

ئٍــزؼَبالد ارهاضــ ٜاىجــ٘ه ادلَــطؼ

ارمـــ ثَْـــجخ ٍ %98.9ـــِ ئلـــبىل

90%

ادلَــبؽخ اىنيٞــخ ىيَؾبفظــخٝٗ ،يٖٞــب

80%

ٍَــبؽخ ارهاضـــ ٜاىيهاػٞــخ كافـــو

70%

ٗفـبهط اىيٍــبً اىـ

60%

ر ــو ئىل ؽــ٘ايل

 ٍِ %0.9ليخ ادلَبؽـخ اىنيٞخ.

50%
40%

مَب صلل أُ االٍزؼَـبالد اىؼَواّٞـخ

20%

ادلإٔ٘ىخٗ ،دتضو ادلَبؽخ ادلإٔ٘ىخ َّجخ

30%

ر و ئىـٍ %0.2 ٚــِ لــيخ ادلَبؽــخ

10%

ٍ %100ــِ ادلَــبؽخ اىنيٞــخ ىيَؾبفظــخ

0%

ؽٞـش ال ر٘عل أهاض ٚصؾواٗٝخ ثٖب

حً السوٌس

حً األربعٌن

حً عتاقة
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حً فٌصل

حً الجناٌن

محافظة السوٌس

اىنضبفبد اىَنبّٞخ ػي ٚادلَبؽخ ادلإٔ٘ىخ القي ٌٞاىَ٘2016 - ٌٝ
ادلوامي اإلكاهٝخ
ث٘هٍؼٞل
االمسبػٞئٞ
اىٌَ٘ٝ
مشبه ٍْٞبء
عْ٘ة ٍْٞبء
اىاوقٞخ

ادلَبؽٔ اىنيٞخ
1345
5067
9002
28992
31272
4911

اىنضبفخ

ػلك اىَنبُ

508
241
71
16

683381
1223644
642741
450242

5
1366

171082
6709861

1366

1400
1200
1000
800
600

508

400

241

200

71

0
بورسعٌد

االسماعٌلٌه

السوٌس

16
شمال سٌناء

5
جنوب سٌناء

الشرقٌة

10

السمات العمرانٌة (التوزٌع السكانً والفئات الحجمٌة ونسب التحضر)
اىفئبد احلغَٞخ دللُ زلبفظخ اىَ٘ٗ ٌٝاقي ٌٞقْبح
اىَ٘2016 - ٌٝ
اىفئبد
احلغَٞخ

ػلك ادللُ
ثبحملبفظخ

ػلك ادللُ
ثبالقيٌٞ

ادللُ ادلز٘اعلح ثبالقيٌٞ

 250أىف-
ٍيُ٘ٞ

1

3

االمسبػٞي – ٔٞاىَ٘- ٌٝ
ث٘هٍؼٞل

 250-100أىف

-

5

اىيقبىٝق – اث٘ مجري – ثيجٌٞ
– اىؼبشو ٍِ هٍضبُ -
اىؼوٝش

 100-50أىف

-

9

صبُ احلغو اىقجيٞخ – ٍْاأح
اث٘ ػَو– كٝوة صلٌ –
فبقً٘ – ٍْٞب اىقَؼ –
ٕٖٞب – ٍاز٘ه اىَ٘ -
اىقْبٝبد

 50-25أىف

-

17

اث٘ بك – احلَْٞٞخ – صبُ
احلغو اىجؾوٝخ – مفو صقو –
االثوإَٞٞخ – اٗالك صقو –
اث٘ ص٘ٝو – اىزو اىنجري –
اىقْطوح غوة – فبٝل-
اىقْطوح شو –ثئو اىؼجل –
احلَْخ-هفؼ  -هاً ٍله –
شوً اىاٞـ – كٕت ّٝ٘ -جغ

 25-10أىف

-

4

اى بحلٞخ انلٝلح –
اىق بصني انلٝلح – اىاٞـ
ىٗٝل – ط٘ه ٍْٞبء -

أقو ٍِ 10
أالف

-

5

طلو – اث٘هك – ٌٝاث٘ ىَّٞخ
– ٍبّذ مبرو - ِٝطبثب

اإللبيل

1

43

----------

 المصدر :إعتمادا على بٌانات الجهاز المركززي للتعبئزة العامزة واإلحصزاء -
البٌانزات األولٌزة لتعزداد السزكان عزام  2016لمحافظزة السزوٌس – محافظزة
بورسعٌد – االسماعٌلٌة – الشرقٌه – شمال سٌناء – جنوب سٌناء.
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ارَٕٞخ اىَْجٞخ ىاٞبفبد زلبفظخ اىٍَِ٘ ٌٝ
ؽٞش ػلك اىَنبُ 2016 -
السوٌس
%11

االربعٌن
%41

ر٘ىٝغ اىفئبد احلغَٞخ ىيزغَؼبد اىؼَواّٞخ ثبقيٌٞ
قْبح اىَ٘2016 - ٌٝ

الجناٌن
%17

عتاقة
%5

فٌصل
%26

 المصدر  :تعداد محافظة السوٌس – .-2006

َّت اىزؾضو ػبً  2016ػيٍَ ٚز٘ٙ
زلبفظبد االقيٌٞ
ٝظؽ ـ أهرفــبع َّــجخ ٍــنبُ احلضــو ظَٞــغ زلبفظــبد
االقيٕٗ ، ٌٞـ ٜريٝـل ػيـ ٜادلزٍ٘ـع اىؼـبً ىيغَٖ٘هٝـخ
ثبٍزضْبء زلبفظخ اىاوقٞخ ؽٞش رجيغ َّجخ ٍنبُ احلضو
ثٖب  %22.9فقع َّٗجخ ٍنبُ اىوٝف ثٖـب ٕٗ %77.1ـ٘ ٍـب

ٝؼل ٍجت ظٖ٘ه صفخ اىوٝفٞخ القي ٌٞقْبح اىٌَ٘ٝ

11

السمات السكانٌة واالجتماعٌة (معدالت النمو السكانً و المالمح االجتماعٌة)
إٌٔ ادلظٍؼ االعزَبػٞخ دلوامي زلبفظخ اىَ٘2006- ٌٝ

ٍؼله من٘ احملبفظخ فظه اىفرتح ()2016 –1976
5.39

6
5

2

2.32

4

2.45

3.2

2.8

2.3

2.28

اىٌَ٘ٝ

%8.40

%9.70

3.24

3.9

االهثؼني

%18.70

%12.90

3.79

4.1

ػزبقخ

%10.40

%10.10

3.32

4.1

ف ٞو

%12.70

%11.60

3.58

4.2

انْبِٝ

%29.30

%11.20

3.91

4.4

احملبفظخ

%38.50

%11.78

3.66

4.1

3

2.2

2.7

ادلوامي اإلكاهٝخ

َّجخ ارٍٔٞ

َّجخ اىجطبىٔ

ٍؼو ارػبىٔ

ٍزٍ٘ع ارٍوح

2

2.1

2.04

1
0

معدل النمو السكانً ( )%معدل النمو السكانً ( )%معدل النمو السكانً ( )%معدل النمو السكانً ()%
1986 -1976
1996 -1986
2006 -1996
2016 -2006
الجمهورٌة

اقلٌم قناة السوٌس

السوٌس

ٝقله ٍؼله من٘ اىَنبُ ثبحملبفظـخ ٍ %2.32ـْ٘ٝب رقوٝجـب فـظه اىفـرتح ارفـريح

ٕٗ ،2016/2006ــ٘ ٍــب ٝيٝــل ػــِ ٍؼــله اىَْــ٘ اىَــنبّ ٜػيــٍَ ٜــز٘ٛ

انَٖ٘هٝخ  ٍِٗ ،ادلز٘قـغ أُ ٝاـٖل ئطلفبضـب ٍَـزَوا ى ٞـو ئىل  %1.55ػـبً

ّ 2022زٞغخ ىيضغ٘ اىؼَواّٞخ ٗئٍزَواه رٞبهاد اذلغوح خلبهط احملبفظخ

َّت ارٍٞخ ثاٞبفبد احملبفظخ-
2006

40.00%
35.00%

29%
متوسط الجمهورٌة

30.00%
25.00%
20.00%

َّت اىجطبىخ ثاٞبفبد احملبفظخ-
2006
14.00%
12.00%

9%
متوسط الجمهورٌة

10.00%

18%
متوسط االقلٌم

8.00%
6.00%

15.00%
10.00%

 المصدر  :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – تعداد السكان عام  2006لمحافظة السوٌس .

9%
متوسط االقلٌم

ٍؼله االػبىخ ثاٞبفبد احملبفظخ2006 -
4
3.5

2.5
متوسط الجمهورٌة

ٍزٍ٘ع ؽغٌ االٍوح ثاٞبفبد
احملبفظخ2006 -
4.4
4.3

3

4.2

2.5

4.1

2

2.3
متوسط االقلٌم

4.3
متوسط االقلٌم
4.2
متوسط الجمهورٌة

4

1.5

3.9

1

3.8

4.00%

5.00%

2.00%

0.5

0.00%

0.00%

0
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3.7
3.6

12

السمات السكانٌة واالجتماعٌة (مؤشرات التنمٌة البشرٌة والخدمات)
كىٞو اىزَْٞخ اىجاوٝخ مبؾبفظبد االقيٌٞ
ليخ
ػَبىخ
2006

احملبفظخ

ٍؼله َّجخ
االػبىٔ االٍني

اىاوقٞخ

0.737 %10.74 %31.77 3.94 1360479

ث٘ه ٍؼٞل

0.783 %11.02 %16.58 3.29 173635

7743

االمسبػٞئٞ

%7.62 %22.71 3.49 272943

0.758

4120

مشبه ٍْٞبء

93520

%6.38 %24.45 3.67

0.757

4272

عْ٘ة ٍْٞبء

86202

%4.62 %11.82 1.74

0.778

6597

0.776 %11.78 %17.32 1.83 279248

6349

اىٌَ٘ٝ

مضبفخ اىف و ثبىزؼي ٌٞاىؼبً (ريَٞن /ف و)

كىٞو اىْبرظ
َّجخ
اىزَْٞخ احمليٜ
اىجطبىخ
اىجاوٝخ ثبنْٔٞ
3822

 المصدر  :دلٌل التنمٌة البشرٌة لمحافظة السوٌس .2010
0.79
0.731
متوسط الجمهورٌة
0.78

38

36
متوسط الجمهورٌة

37.55

37
36
35

2500
2195
2000

35.37

34.81

34.71
33.24

33

1000

32.26

32

29
متوسط االقلٌم

31
30
29

500

المحافظة

االربعٌن

الجناٌن

السوٌس

عتاقة

30
27.37

30
متوسط الجمهورٌة

29.25

0.75
0.74

22.8

2

شمال سٌناء

جنوب سٌناء

ٝورفــغ كىٞــو اىزَْٞــخ اىجاــوٝخ حملبفظــخ اىَــ٘ ٌٝػــِ



اإللبيل ثبنْ 2008/2007 ٔٞمبؾبفظخ اىَـٍ٘ ٌٝقبهّـخ
مبؾبفظبد اقي ٌٞقْبح اىَ٘.ٌٝ
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االربعٌن

الجناٌن

السوٌس

عتاقة

فٌصل

المحافظة

االربعٌن

الجناٌن

السوٌس

عتاقة

فٌصل

 المصدر  :وصف مصر بالمعلومات لمحافظة السوٌس – .2010

رؼز زلبفظخ اىَ٘ ٍِ ٌٝأػي ٜزلبفظبد اقي ٌٞقْبح اىَ٘ ٌٝيف ٍؼلالد اىزَْٞـخ اىجاـوٝخ ثبالضـبفخ ايل أّٖـب أقـو

َّجخ أٍ ٔٞػيٍَ ٜز٘ ٛارقيٝٗ ٌٞورجع مىل مبؼلالد اىفقو اىز ٜرؼز ٕ ٜاالقو ػيٍَ ٜز٘ ٛاالقي ٌٞأٝضـب ٗرـأرٜ

ث٘هٍؼٞل ػيٍَ ٜز٘ ٛزلبفظبد االقيٌٞ

ٝظؽ ئهرفبع ٍزٍ٘ع ّ ـٞت اىفـوك ٍـِ اىْـبرظ احمليـٜ

0

0
المحافظة

ٍزٍ٘ع انَٖ٘هٝخ ٗٝبر ٜيف ادلورجٔ اىضبّ ٔٞثؼل ٍلْٝـخ



17
متوسط االقلٌم

6

10

0.71



85
متوسط الجمهورٌة

4

0.72

السوٌس

18

8

0

بور سعٌد

السوٌس

عتاقة

فٌصل

10

0.73

االسماعٌلٌة

56

12

22
متوسط االقلٌم

20

االربعٌن

الجناٌن

435

فلٍبد اى٘ؽلاد االعزَبػٞخ (اىف ََّٔ ٗ /ؽلٓ)

14

5

الشرقٌه

0

16

25.53
21.3

0.76
متوسط االقلٌم

434.69

المحافظة

مضبفخ اىف و ثبىزؼي ٌٞاالىٕو( ٙريَٞن  /ف و)

15

0.76

592
متوسط االقلٌم

0
فٌصل

1566

625
متوسط الجمهورٌة

1500

34

25

0.77

ّ ٞت اىَنبُ ٍِ االٍوٓ (ٍََّٔ /وٝو)

يف ادلورجخ اىضبّٞخ يف ٍؼله االػبىخ ثبالقيٌٞ



مَب راري ثٞبّبد ادلازغيني اىفؼيٞني كافو ق٘ح اىؼَو ثبُ أػيَّ ٜجخ ثطبىخ ر٘عل ف ٚزلبفظخ اىَ٘ ،%11.78 ٌٝريٖٞب

زلبفظخ ث٘هٍؼٞل  ،%11.02ثَْٞب أقو َّجخ ثطبىخ ر٘عل ف ٚزلبفظخ عْ٘ة ٍْٞبء ثَْجخ .%4.62

13

مؤشرات البنٌة االساسٌة
شجنخ اىْقو ٗاىطو اإلقيَٞٞخ ٗاىجْٞخ االٍبٍ ٔٞمبؾبفظخ اىٌَ٘ٝ
ٍزٍ٘ع ّ ٞت اىفوك ٍِ ئلبىل طبقخ
اى وف اى ؾ( ٚىرت/ً٘ٝ.فوك)

ّ ٞت اىفوك ٍِ ئلبىل مَٞخ ٍٞبٓ اىاوة
ادلَزٖينخ (ىرت /ً٘ٝ.فوك)

2500

4500
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3500
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2500
2000
1500

549.91
متوسط االقلٌم

1500

358.91
متوسط االقلٌم
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متوسط الجمهورٌة

1000

175.56
متوسط الجمهورٌة

1000

500

500
0

0

1600
1400
1200
1000

ّ ٞت اىفوك ٍِ مَٞخ اىنٖوثبء
(كٍْٝ٘ ً.ٗ.ب  /فوك)

ّ ٞت فع اىزيٞفُ٘ ٍِ اىَنبُ
(فعََّ 100/خ)
160

846
متوسط االقلٌم
666.76
متوسط الجمهورٌة

800
600
400
200

140
120
100
80
60

21.98
متوسط االقلٌم

رورجع زلبفظخ اىَ٘ ٌٝثجبق ٜزلبفطبد انَٖ٘هٝخ ٍِ فظه اهثغ زلبٗه ئقيَٞٞخ
ٕنا ٗ٘ٝعل صظس طو ئقيَٞٞخ صبّ٘ٝخ ختلً زلبفظخ اىَ٘ٗ ٌٝروثطٖب ثاجٔ عيٝوح
ٍْٞبء ٗدتو ٕنٓ اىطو ػ ّفق اىاٖٞل أ ل لٙ



17.35
متوسط الجمهورٌة

40
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0
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367

365
243

0

122

المنٌا

 المصدر  :وصف مصر بالمعلومات لمحافظة السوٌس – .2010

509

بنً
وٌف

243
81

الفٌوم

البحٌرة

243

121

كفر الشٌخ

55
المنوفٌة

السوٌس

اإلسماعٌلٌة

بورسعٌد

243
57

5
دمٌاط

الدقهلٌة

الرقٌة

القلٌوبٌة

الجٌزة

القاهرة

ٍؼظٌ احلومخ رزٌ ثني زلبفظخ اىَ٘ٗ ٌٝزلبفظخ االمسبػيٞخ ثَْجخ ٝ %17.18ي ٜمىل زلبفظخ اىقبٕوح ثَْجخ .%13.37

14

مؤشرات البنٌة االساسٌة
شجنخ اىْقو اىْٖو ٛمبؾبفظخ اىٌَ٘ٝ

ٍ٘اقغ ادل٘اّئ مبؾبفظخ اىٌَ٘ٝ

و

٘ٝعل ثبىَ٘ ٌٝصظس ٍ٘اّئ حبوٝخ اصْني ٍَْٖب ٝؼز اُ ٍِ أقلً ادل٘اّئ اىجؾوٝخ اى مت ئّابؤٕب ػيٍ ٚبؽو اىجؾو ار
َٕٗب ٍْٞبء اىَ٘( ٌٝث٘هر٘فٞق) ؽٞش َٝبٌٕ ادلْٞبء ٍَبَٕخ مجـريح ٗفؼبىـخ فـّ ٚقـو اىزغـبهح اىؼبدلٞـخ ثـني ثـظك ادلاـو
اىؼوثٗ ٚاذلْل ٗاى ني ٗاىٞبثبُ ٗثظك اىاو ارق ، ٚأٍب ادلْٞبء اىضبّ ٚفٖ٘ ٍْٞبء اركثٞخ ٕٗ٘ ٝؼز ٍِ أم ٍ٘اّئ اذلٞئخ
ػيٍ ٚبؽو اىجؾو ار و ٗٝقغ ػي ٚاىَبؽو اىغوث ٚخليٞظ اىَ٘ٗ ٌٝػيٍَ ٚبفخ ؽـ٘اىل  17مٞيـٍ٘رت ٍـِ ٍلْٝـخ اىَـٌ٘ٝ
ٗادلْٞبء اىضبىش ٕ٘ ٍْٞبء اىؼني اىَقْخ ٗاىنٝ ٙقغ ػي ٚاىَـبؽو اىغوثـ ٚخليـٞظ اىَـٕ٘ٗ ٌٝـ٘ أٗه ٍْٞـبء زلـ٘ه ٙشـبٍو
ٍٗزنبٍو ٍٗزؼلك ارغوا ْٗٝلهط حتذ ٍََ" ٚانٞو اىضبىش ىيَ٘اّئ" ٕٗ٘ ٍيٗك ثأؽلس رنْ٘ى٘عٞب اىؼ و.
مٌناء األدبٌة
44

45

43

47

مٌناء السخنة
47

42

46

45

42
38

34

33

34

32

47

36
32

32
28

27

34

34

32

30

مٌناء السوٌس
21

18 17
11

13

16
13

11

19

17 16
دٌسمبر نوفمبر

11

اكتوبر

فبراٌر

مار
ابرٌل
ماٌو
سبتمبر اغسطس ٌولٌو ٌونٌو
س
اجمالً عدد رحالت السفن والوحدات بمٌناء االدبٌة
496.90

دٌسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسط ٌولٌو ٌونٌو
س

ماٌو

مار
س

ابرٌل

فبراٌر ٌناٌر

316.60

دٌسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسط ٌولٌو ٌونٌو
س

536.90
498.50

520.70

505.50 497.50

346.60

351.50
262.90

238.30

228.60

26.91

19.53

12.19

493.40

515.70

مار
ابرٌل
ماٌو
ٌونٌو
س
اجمالً عدد رحالت السفن والوحدات بمٌناء السخنة

435.20

396.00

271.60

25.46
17.88 17.31
16.04

491.50 481.20 491.60

424.90

اجمالً عدد رحالت السفن والوحدات بمٌناء السوٌس

20.75

476.40

455.20

429.30

ٌناٌر

دٌسمبر نوفمبر

اكتوبر

سبتمبر اغسطس ٌولٌو

فبراٌر

ٌناٌر

17.61
13.77

ماٌو

12.38 11.71

ابرٌل

مار
س

دٌسمبر نوفمبر

اكتوبر سبتمبر اغسطس ٌولٌو

ٌونٌو

ماٌو

ابرٌل

مار
س

فبراٌر

اجمالً البضائع المتداولة باأللف طن برسوم البلد والترانزٌت بمٌناء االدبٌة

فبراٌر ٌناٌر

• البيل ػلك اىَفِ ادل وٝخ ٍ 37فْٞخ
• َّجخ ٍَبَٕخ االٍط٘ه ادل و% 7.5 ٛ

ٌناٌر

دٌسمبر نوفمبر

اكتوبر

سبتمبر اغسطس ٌولٌو

ٌونٌو

ماٌو

ابرٌل

مار
س

فبراٌر

ٌناٌر

اجمالً البضائع المتداولة باأللف طن برسوم البلد والترانزٌت بمٌناء السخنة

• الر٘عل ٍفِ ٍ وٝخ مبْٞبء اىَقْخ
• َّجخ ٍَبَٕخ االٍط٘ه ادل و% 0.0 ٛ

اجمالً البضائع المتداولة باأللف طن برسوم البلد والترانزٌت بمٌناء السوٌس
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مخط ّا اش ماقاقطقة
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الموجهات اإلقلٌمٌة  :المخطط االستراتٌجً القومً للتنمٌة العمرانٌة 2052
ّ

السوٌس
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الموجهات اإلقلٌمٌة  :المخطط االستراتٌجً القومً للتنمٌة العمرانٌة 2052
ّ
محور بنٌة
أساسٌة
•  3مزؤانً ( السززوٌس
– االدبٌه – عتاقة )
•  2محززور تنمٌززة تمززر
بالمحافظة

محور إقتصادى
• اراضززززززززً النشززززززززطة
سزززٌاحٌة علزززً طزززول
السززززززززاحل ال ربززززززززً
للمحافظة
•  4منززززاطا صززززناعٌة
معتمدة ( السوٌس –
خلٌج السزوٌس – ش
عتاقه – ج عتاقة) .

السوٌس

• مركزززززززززز لالنشزززززززززطة
البترولٌة .
• اراضزززززززً مقترحزززززززة
لالستصززززززال علززززززً
ترعة الشٌخ زاٌد

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

18

الموجهات اإلقلٌمٌة  :مشروع الملٌون ونصف فدان
ّ

السوٌس
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الموجهات اإلقلٌمٌة  :شبكة الطرا ومحاور التنمٌة العمرانٌة
ّ
محاور الطرا الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم  233لسنة 2016
 صــله اىقــواه انَٖــ٘ه ٙهقــٌ  233ىَــْخ 2016
ىزَْٞخ االهاض ٚؽ٘ه زلـبٗه اىطـو اىـ

6

رقـوه

8

3

خت ٖ ٞب ى بحل ٗىاهح اىلفبع ٗاى٘اقؼـخ ثؼَـق 2

9

مٌ ػي ٚعبّجٖٞب.
م

بٌان الطرٌا

1

الطرٌا الدائري اإلقلٌمً من تقاطعه مع طرٌا القاهرة /اإلسكندرٌة
الصحراوي حتً تقاطعه مع طرٌا بلبٌس مرورا بطرٌا الواحات،
الفٌوم ،الصعٌد ال ربً ،الصعٌد الحر شرا النٌل ،العٌن السخنة،
السوٌس ،اإلسماعٌلٌة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

طرٌا بنً سوٌف /الزعفرانة
طرٌا اإلسماعٌلٌة /العوجة(الطرٌا األوسط)
طرٌا طابا /رأس النقب
طرٌا رأس النقب /نوٌبع (وادي وتٌر)
طرٌا العرٌش /رفح
طرٌا شرا بورسعٌد /الشط /عٌون موسً /شرم الشٌخ
القطاع الشمالً من محور ٌ 30ونٌو (من دائري بورسعٌد حتً تقاطع
طرٌا الصالحٌة)
محور الضبعة بوصالته
طرٌا الواحات البحرٌة /الفرافرة
طرٌا بنً مزار /الواحات البحرٌة (البوٌطً)
طرٌا أسٌوط /الفرافرة
طرٌا عٌن دالة /سٌوه
طرٌا سٌوه /ج بوب
طرٌا جنوب الفٌوم /وادي الرٌان /الواحات البحرٌة
طرٌا الفرافرة /عٌن دالة
طرٌا أسٌوط /السوٌس /البحر األحمر
وصلة طرٌا الشٌخ فضل /طرٌا رأس غارب
وصلة طرٌا المنٌا /رأس غارب
طرٌا قنا /سفاجا
طرٌا مطرو  /سٌوه

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017
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1

السوٌس
4

14
15

2

7

21

18

11
10

19
12

13
16

17
20

20

الموجهات اإلقلٌمٌة  :النطاقات التأثٌرٌة لمحافظة السوٌس
ّ
اىْطـــب اىـــلٗيل :اىؼظقـــبد

العالقات الدولٌة

اىلٗىٞــــخ ٍــــغ كٗه اىجؾــــو

دول البحر المتوسط والبحر االحمر
األسواا المجاورة (االستٌراد والتصدٌر)
النقل واالتصال
منافذ بحرٌة
الصناعات التكنولوجٌة

ادلزٍ٘ــع ٗاىجؾــو اال

ــو ٍــِ

فــظه اىزنبٍــو ٍــغ رٍــ٘ا

اجملبٗهح (االٍزرياك ٗاىز ـلٝو)

ٗ أّاـــطخ اىْقـــو ٗاالر ـــبه

ٗادلْبفــن اىجؾوٝــخ ٗاى ــْبػبد

اىزنْ٘ى٘عٞخ.

اىْطـــب اىقـــٍ٘ :ٜاحلـــواك

محافظة السوٌس

اىَنبٍّ ٚغ ثبق ٚاحملبفظـبد ،

رأصري دلاوٗػبد اىقٍ٘ٞخ ٗفطع

اىلٗىـــخ ٗادلق

اقلٌم قناة السوٌس
محافظة االسماعٌلٌه
محافظة بورسعٌد
محافظة الشرقٌه
محافظة شمال سٌناء
محافظة جنوب سٌناء

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

المستوى القومى

ـــبد ادلبىٞـــخ

ىيَؾبفظــبد ،ادلياٝــب اىَْــجٞخ
ٗاىزْبفَٞخ.

المؤشرات القومٌة
الحراك السكانى مع باقى المحافظات
اىْطــب اإلقيَٞــ :ٜاىؼظقــبد
المشروعات القومٌة
خطط الدولة والمخصصات المالٌة للمحافظات
ادلزجبكىــخ اخللٍٞــخ ٍــغ ثــبقٜ
المزاٌا النسبٌة والتنافسٌة

زلبفظبد ئقي ٌٞقْبح اىَ٘.ٌٝ

21

الموجهات اإلقلٌمٌة  :المشروعات التنموٌة
ّ
اّابء جتَؼبد

ػَواّٞخ علٝلح ؽ٘ه
فيٞظ اىَ٘( ٌٝ

شوه ٗغوة فيٞظ
اىَ٘.)ٌٝ

رط٘ٝو ادل٘اّئ

اىجؾوٝخ اىقبيَخ

ثبحملبفظخ ( ٍْٞبء

اىَ٘ -ٌٝاالكثٞخ –
ث٘هر٘فٞق –اىؼني
اىَقْٔ).

ٗع٘ك ٍْطقخ صْبػٞخ
ضقَٔ مبْطقخ اىؼني
اىَقْٔ

خت ٞص ٍَبؽخ

جملَغ صْبػ ٜضقٌ
مبْطقخ ػزبقخ
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مخطق ماش ومخةرص مخىنط ية وماتىثطا ية ااخطحافية
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :الموارد التنموٌة

السوٌس

المصدر  :المخطط االستراتٌجً القومً للتنمٌة العمرانٌة 2052
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :الموارد المائٌة
ر٘ىٝغ ٍي٘ؽخ ادلٞبٓ ان٘فٞخ يف ؽ٘
اىْ٘ثٜ

احلغو اىوٍيٜ

المٌزات النسبٌة للمحافظة
ادلقٍ٘بد

اىفوص اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلٍزضَبهٝخ

أهززم المززوارد المائٌززة فززً المٌززاه السززطحٌة مززن خززالل خلززٌج
السوٌس ومحور قناة السوٌس

تبلغ امكانٌزات المحافظزة مزن المٌزاه الجوفٌزة وتصزل حصزتها
 وتعتمد األراضً القدٌمة على الري من مٌزاه ترعزة  تطوٌر االرشزاد الزراعزً والمزائً مزن بنحو  13ملٌون م /3سنة.
السوٌس وخلٌج السوٌس

 جود مصدر مٌاه عذب دائم ٌصلح لشرب والتنمٌة

خالل االعالم.

 رفزززع االنتاجٌزززة وتزززوفٌر الحماٌزززة مزززن

امكانٌززة التوسززع فززً مجززال االسززتزراع السززمكً واسززتخدام
التلوث.
 األراضً الجدٌدة فتعتمزد بشزكل أساسزً علزى مٌزاه
الخلجان البحرٌة كمزارع سمكٌة حٌث تزم تحدٌزد  41منطقزة
المحززور وتصززل حصززة المحافظززة بنحززو  13ملٌززون  تحسززٌن الزراعززة التعاقدٌززة و التجمٌززع على مساحة إجمالٌة  50ألف فدان
م /3سنة.
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع الطاقة الجدٌدة والمتجددة
امكانٌة انتاج الطاقة من السطوع الشمسً

امكانٌة انتاج الطاقة من الرٌا

ادلقٍ٘بد

اىفوص اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلٍزضَبهٝخ

 دور المحافظزززة الوسزززٌط فزززً نقزززل الطاقزززة
 وجود معدالت سطوع شمسى عال بصفة عامة.
المتجددة بٌن مناطا الجمهورٌة المختلفة.
 انبسززاط التضززارٌس فززً بعززق المنززاطا بمززا ٌقلززل تكلفززة
 دخول القطاع الخاص فى تنفٌزذ مشزروعات
مشروعات الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة.
 تعتبززر محافظززة السززوٌس مكززان وسززٌط لنقززل الطاقززة بززٌن
محافظززززة شززززمال وجنززززوب سززززٌناء وبززززٌن اقلززززٌم الززززدلتا • تعظزززٌم االسزززتفادة مزززن اسزززتخدام الطاقزززة
الشمسٌة.
والقاهره..
 وجزززود أنوٌزززة تزززم البزززدء فٌهزززا النشزززاء محطزززات شمسزززٌة
للقري غٌر المربوطة بشبكة الكهرباء
إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع الزراعة
ادلقٍ٘بد

اىفوص اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلٍزضَبهٝخ

 وجود قدرة علً استخراج  قزززرب المحافظزززة مزززن محافظزززات
زراعٌززززززة كمحافظززززززة الشززززززرقٌة
المٌزززاه الجوفٌزززة متوسزززطة
ومحافظات افٌم الدلتا مما ٌسمح
الملوحة والداعمة للنشاط
بتززززززززززوفر االٌززززززززززدى العاملززززززززززة
 وجود بنٌة اساسٌة داعمزة
لمشزززززززززززروعات االستصزززززززززززال
لالنتزززاج الزراعزززً وخطزززط
الزراعى .
تقسززززززززززززززززٌم اراضززززززززززززززززً
 إمكانٌززة التأكٌززد علززً المحافظززة
االستصال .
مسززززتدامة زراعٌززززا مززززن خززززالل
 وجززززود فززززرص السززززتخدام
االسززززززززتفادة مززززززززن المقومززززززززات
طاقزززة نظٌفزززة مزززن الرٌزززا
الطبٌعٌززززة فززززً مجززززاالت الطاقززززة
ممزززا ٌؤكزززد علزززً النشزززاط
واسززتخدام نوعٌززات خاصززة مززن
الزراعً المستدام.
المحاصززززززززٌل لتقلٌززززززززل االفززززززززات
الزراعٌةزراعززة نوعٌززات جدٌززدة
تزٌززد مززن تفززرد المحافظززة علززً
المسززززتوي القززززومً واالقلٌمززززً
كزراعات الوقود الحٌوي.
ٝظؽ اطلفـب ٍؼـله االٍـزقطبع اىَـٍْ٘ ٛـِ ارهاضـ ٜاىيهاػٞـخ
مبؾبفظخ اىَ٘ ٌٝؽٞش  ٝو ايل اقـو ٍـِ ٍ %0.05ـْ٘ٝب ٍـِ ليـخ
ٍَبؽخ ارهاض ٜاىيهاػٞخ
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع الصناعه
ادلقٍ٘بد

اىفوص اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلٍزضَبهٝخ

- تتمتزززززززع بزززززززروابط أمامٌزززززززة  تمثزززززل قطزززززب صزززززناعً ذات
الصززززززززززززززززناعات الثقٌلززززززززززززززززة
وخلفٌززززززة قوٌززززززة بقطاعززززززات
والبتروكٌماوٌززززززززات لمصززززززززر
اقتصززادٌة مهمززة أخززرى مثززل
ولإلقلزززززززٌم نتٌجزززززززة ألهمٌزززززززة
الزارعة والخدمات.
موقعها.
 لززدٌها إمكانٌززات كبٌززرة لتززوفٌر
فززرص للعمالززة وبخاصززة فززى  قلعززززة الصززززناعة التحوٌلٌززززة
البتروكٌماوٌة فً مصر
الصناعات كثٌفة العمالة.

المصدر  :استراتٌجٌة التنمٌة الصناعٌة بمحافظات إقلٌم قناة السوٌس

منطقة صناعية
مراكز خدمية وادارية
أنشطة بحرية

منطقة لوجستية
أنشطة سياحية

رضٌ زلبفظخ اىَ٘ ٌٝصظصخ ٍْبطق صْبػٞخ هيَٞٞخ ٗاىز ٜرضٌ اىؼلٝل ٍِ االّاطخ اى ْبػٞخ
اذلبٍخ ٍضو رنوٝو اىجرتٗه ٗغريٕب
المنطقة الصناعٌة
بطرٌا اإلسماعٌلٌة
بمساحة  156فدان.
منطقة الصناعات
الثقٌلة شمال عتاقة
بمساحة  1800فدان

مناطا اإلستثمار
الداخلٌة

املنطقة
الشمال
ية

المنطقة الحرة العامة
بجبل عتاقة بمساحة
 212فدان
المنطقة الحرة
العامة باألدبٌة
بمساحة  76فدان.

المناطا الحرة

المناطا الصناعٌة
بالسوٌس

المنطقة الحرة العامة
ببورتوفٌا بمساحة
 18فدان.
تبلغ مساحتها
233كم 2وٌخدمها
مٌناء العٌن السخنة

المنطقة الصناعٌة
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ميناء
السخ
مطار دولى
نة

إجمالى مساحات
ألاراض ى املرفقة
(  9000هكتار)

 وسززززززززززٌلة مهمززززززززززة لنقززززززززززل  ازدت الصزززززناعة مزززززن قزززززوة
السززوٌس التجارٌززة والبحرٌززة
التكنولوجٌزززززززززززا واجتزززززززززززذاب
حٌزززث تمثزززل الصزززناعة 22.5
االستثمار األجنبى المباشر.
 %من إجمزالً هٌكزل اقتصزاد
 تزززوفٌر قفزززاا كبٌزززرة لتعمٌزززا
المحافظة
تكامل الصناعة المصزرٌة مزع
- تزززززوفر مزززززواد البنزززززاء مزززززن
االقتصاد العالمى
محزززززاجر ومصزززززانع أسزززززمنت
 وقزززع المحافظزززة بزززالقرب مزززن
وخرسانة جاهزة
محززور قنززاة السززوٌس كمحززور
ٌ وجززد بهززا منززاطا حززرة منهززا
لوجستً .
 2بكززل منهززا  59مصززنع و 5
 تمٌززز مجتمزززع السزززوٌس بانزززه
منززززاطا صززززناعٌة بهززززا 989
مجتمززززززززع شززززززززباب ونسززززززززبة
مصنع
الحاصلٌن على مؤهل اقل من
الجززززامعى ( )% 58.7اعلززززى
النسب فزى محافظزات المحزور
ممزززا ٌسزززاعد المحافظزززة علزززى
تحقٌا دورها التنموى

ااملنطق
ة
الجنوبي
ة
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع التعدٌن
ادل٘اهك اىزؼلْٞٝخ




رزَٞي زلبفظخ اىَ٘ ٌٝثزْ٘ع مجري ٍـِ ادلؼــبكُ ٗاىضــوٗاد ،ال ٍــَٞب اىجزــوٗه ٗاىغــبى
اىطجٞؼـ ،ٚمَـب رْـزظ ٍْٖـب اىؼلٝل ٍِ ٍْزغبد احملبعو ٍِ ٗاك ٙؽبع٘ه ٗعجو انظىـخ
ىنىل رز٘طِ ثٖـب اىؼلٝـل ٍـِ اى ـْبػبد .
ٗإٔـٌ ٍـــب رْزغـــٔ زلبفظـــخ اىَـــٍ٘ ٌٝـــِ أؽغـــبه :اىوفـــبً
مَـــــب رز٘اعـــــل ثٖـــــب اىؼلٝـــــل ٍـــــِ اى ـــــْبػبد ٍضـــــو اى ــْبػبد اىزؼلْٞٝــخ
ٗاى ـْبػبد اىنَٞبٗٝـخ فـ ٚاحملبفظـخ ٗصْبػخ ارمسْذ ٗرنوٝو اىجرتٗه ٗر ـْٞغ ارٍـَلح

اىفوص اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلٍزضَبهٝخ

ادلقٍ٘بد
 انتشزززززار المحزززززاجر والمنزززززاجم 
بمعظم الظهٌر الصحراوي.
 وجززززود شززززبكة طززززرا قومٌززززة 
_طرٌا القاهره/العزٌن السزخنه
–السزززوٌس  /البحزززر االحمزززر – 
محور قناة السوٌس تساعد فً
نقل المواد المستخرجة .
 تنوع الصناعات المعتمده علزً 
الخامزززززززززززززات المسزززززززززززززتخرجة
كاالسمنت.
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فرص االستفادة من الموارد التعدٌنٌة
بالظهٌر الصحراوي .
فرص تنمٌة غرب المحافظة وجنوبها
لقربها من مشروع المثلث الذهبً.
وجززززود مززززوانة تعدٌنٌززززة بالمحافظززززة
ٌسززاهم فززً التوسززع االسززتثماري فززً
المجال التعدٌنً.
تمهٌززد البنٌززة األساسززٌة فززً المنززاطا
المحجرٌة الجدٌده ٌسزاهم فزً توسزٌع
المجال االستثماري التعدٌنً.
توسززززعة المٌنززززاء التعززززدٌنً بسززززفاجا
واقامزززة مٌنزززاء جزززاف ووجزززود محزززور
الصعٌد البحر األحمر من شزأنه زٌزادة
تشجٌع االستثمار0
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع السٌاحة
الطاقة الفندقٌة – اعداد ال رف

الزٌارات واالٌرادات واللٌالى السٌاحٌة
61

68

68
44

51

758 207
597
519

57
37

فنادا نجمة

نجمتٌن

42

3نجوم
4نجوم

7.422

بتطبٌا االستراتٌجٌة بدون تطبٌا االستراتٌجٌة
2020عام
2020
اللٌالى السٌاحٌة باأللف
الزٌارات باأللف

العٌن السخنه

ادلقٍ٘بد

الشاطً االخضر

جبل عتاقة

سٌاحة الترانزٌت

جبل
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االٌرادات بالملٌون

251

العٌن السخنة السوٌس

تحت التقٌٌم
تحت اإلنشاء

اىفوص اىزَْ٘ٝخ
ٗاإلٍزضَبهٝخ

 فرص االستفادة مزن المنفذٌزة البحرٌزة
 وجود المقومات السٌاحٌة المختلفة:
للمحافظززة ( مٌنززاء السززوٌس) لتسززهٌل
 سٌاحة عالجٌة (عٌون موسزً – العزٌن
حركة االفواج.
الكبرٌتٌزززة ) -سزززٌاحة شزززاطئٌة (معٌزززون
موسً شرقا – بورتوفٌا – الكبزانون –  إمكانٌززة تحقٌززا التكامززل بززٌن األنشززطة
الشززاطة االخضززر – شززاطً الرمززال –
السزززٌاحٌة العالجٌزززة والسزززفاري وبزززٌن
األنشززطة الشززاطئٌة مززن خززالل برنززامج
العززٌن السززخنه غربززا )  -سززٌاحة تسززلا
الجبال(جبزل عتاقزة) – السزٌاحة الثقافٌزة
ٌضم السوٌس وال ردقة وشرم الشٌخ.
والدٌنٌززة (مسززجد حمزززة -مسززجد سززٌدي  فرص االستفادة من الواجهة الساحلٌة
عبززدا ال رٌززب) – سززٌاحة الترانزٌززت
للبحر األحمر واقامة منتجعات سٌاحٌة
(مٌناء السوٌس).
تنشط القطاع السٌاحً بالمحافظة.

العٌن السخنه

أثار فرعونٌة

2007عام

5نجوم

عٌون معدنٌة

سٌاحة شاطئٌة

أثار ٌونانٌة

مدن سٌاحٌة

 قرب المحافظة أٌضزا مزن مدٌنزة ال ردقزة  االسززززززتفادة مززززززن االسززززززكان الفنززززززدقً
ومدٌنززززة شززززرم الشززززٌخ المتنوعززززة فززززً
والمتمٌززز فززً التجمعززات الجدٌززدة لززدعم
السززززٌاحة ممززززا ٌززززدعم فززززرص التكامززززل
البنٌزززة السزززٌاحٌة والطاقزززة الفندقٌزززة (
السٌاحً
العٌن السخنه).
 وجززززود عززززدد مززززن المتنزهززززات النٌلٌززززة  إمكانٌة االستفادة من اآلثار الفرعونٌة
والحززدائا الترفٌهٌززة والوحززدات الفندقٌززة
والرمانٌه والٌونانٌة.
ممززززززا ٌسززززززاهم فززززززً تنززززززوع المزززززززارات
بالمحافظة
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المقومات والفرص التنموٌة واإلستثمارٌة  :قطاع الطرا والنقل والبنٌة االساسٌة
ادلقٍ٘بد

السكة الحدٌد بالمحافظة
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الموقزززع المتوسزززط للمحافظزززة بزززٌن
محافظزززات اقلزززٌم القنزززاة ومحافظزززات
اقلززٌم القززاهره الكبززري ممززا ٌجعلهززا
مركزززز ثقزززل حركزززً علزززً مسزززتوي
شرا مصر .
وجزززود عزززدد مزززن الطزززرا اإلقلٌمٌزززة
التززززززً تززززززربط المحافظززززززة بززززززبعق
محافظات الجمهورٌة
وجزززود شزززبكة مزززن خطزززوط السزززكة
الحدٌدٌة لنقل الركاب او البضائع
وجود شبكة مزن المحزاور العرضزٌه
التً تربط بزٌن المحافظزة ومحافظزة
القزززاهره ومحافظزززة جنزززوب وشزززمال
سٌناء .
وجود العدٌد من المؤانً البحرٌزة (
مٌنزززاء السزززوٌس – مٌنزززاء العزززٌن
السخنه) لنقل الركاب والبضائع.
وجززززود محززززور طززززولً ٌززززربط بززززٌن
المحافظززة ومحافظززات الواقعززه علززً
محور قناة السوٌس.
وجود شبكة من السكك الحدٌدٌة.
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مخطقسمش مخىنافسقة خاطحافية
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مواد بناء
صناعات
مجمع
@
A
سٌاحةالنٌلبٌئٌة
مناطقكورنٌش
' kتطوٌر وتجمٌل
"
)
سٌاحً  -سكنً)
صناعً
للمحافظة
االقتصادي
التنوع
(
للمحافظة
التنافسٌة
المٌزات
مشروعات استصالح زراعى
لوجٌستٌة
مناطق
بٌئٌة
سٌاحة
مناطق
k
V
بٌئٌة
حرف
قرى
7
! قرى !
حرف بٌئٌة
فوسفات
صناعات
مجمع
^ مناطق تنمٌة سٌاحٌة
_7D
مناطق رعى االغنام والماشٌة

?
!
سٌاحٌة
مناطق
بٌئٌة
سٌاحة
مناطق
تنمٌة والصلب
الحدٌد
صناعات
^ مجمع
_C
k
ٗ اعٖــخ ٍــبؽيٞخ ٍــٞبؽٞخ ػيــٍ ٜــبؽو
توطٌن_المشروعات
C
صناعات الحدٌد والصلب
مجمع
,
%
زراعٌة
صناعات
مجمع
"
سٌاحٌة
مراكز
فيٞظ اىَ٘ ٌٝثط٘ه ؽ٘ايل  15مٌ.
كبارى ومعدٌات نهرٌة
G
بناء
مواد
صناعات
مجمع
@
A
 راــنو احملبفظــخ إَٔٞــخ ئٍــرتارٞغٞخ
"
مراكز
توطٌن_المشروعات سٌاحٌة
سٌاحٌة مناطق تنمٌة
_
^
تصنٌف_المشروعاتبناء
مواد
صناعات
مجمع
@
A
ىي ْبػبد اىزؼلْٞٝخ ...
تطوٌر فوسفات
صناعات
 ' Dمجمع
النٌل
كورنٌش
وتجمٌل
االسماك
وتعبئة
لتجمٌد
صناعى
مجمع
D
موانىء
تطوٌر
¦
¨
§
!
 دتٞــي رلزَــغ اىَــ٘ ٌٝثبّــٔ رلزَــغ
تصنٌف_المشروعات
'%,
كورنٌش النٌل
مجمعتطوٌر
صناعات"
سٌاحٌة
وتجمٌل مراكز
زراعٌة
توطٌن_المشروعات
شجبة َّٗجخ احلبصيني ػيٍ ٚإٕو اقو
فوسفات
مجمع
D 7
لوجٌستٌة
مناطق
مطارات
صناعاتتطوٌر
بٌئٌة
حرف
قرى
ٍِ انبٍؼ )% 58.7( ٚاػي ٚاىَْت فٚ
o
!D
الزجاج
صناعات
مجمع
8
االسماك
وتعبئة
لتجمٌد
صناعى
مجمع
تصنٌف_المشروعات
لوجٌستٌة
مناطق
!
V
زلبفظبد احمل٘ه شلب َٝبػل احملبفظخ ػيٚ
!
 7قرى '
حرف بٌئٌةتطوٌر وتجمٌل كورنٌش النٌل
حتقٞق كٗهٕب اىزَْ٘ٙ
المراسى النهرٌة
صناعاتتطوٌر
صناعات >
I
لوجٌستٌة
,
%
صناعات الزجاج
مجمع
زراعٌة
مجمع
 Vمناطق 8
C
والصلب
الحدٌد
مجمع
بٌئٌة
سٌاحة
مناطق
ٍٞ بٍخ احملبفظخ اىْبعؾخ يف اىقضبء ػيـٚ
,
%
السكر
قصب
صناعات
مجمع
بٌئٌة
سٌاحة
مناطق
k
 kمناطق C%,
والصلب
الحدٌد
صناعات
مجمعمجمع
بٌئٌة
حرف
قرى
7
اىؼا٘ايٞبد .
سٌاحة بٌئٌة
!
السكر
قصب
صناعات
مواد بناءازدواج وتطوٌر طرق
صناعات V
#
االسماك رزَٞــي زلبفظــخ اىَــ٘ ٌٝمب ــبٝلٕب

مجمع
@
A
وتعبئة
لتجمٌد
صناعى
مجمع
D
!
سٌاحٌة
تنمٌة
مناطق
سٌاحٌة
تنمٌة
^ مناطق
قائمة
صناعٌة
مجمعات
تطوٌر
قائمة
مجمعات صناعٌة
 Aتطوٌر
_
8
8
سٌاحٌة
تنمٌة
مناطق
اىَـَنٍ ٔٞـِ فيـٞظ اىَـ٘ٗ ٌٝاىجؾـو
_
بناء
مواد
صناعات
مجمع
@
^
C
والصلب
الحدٌد
صناعات
مجمع
b
الحدٌدٌة
تطوٌر واستكمال خطوط
Æ
اّزبعٖب ٍِ ارمسـبك
السكك ؽٞش ٝقله
ار و
صناعات فوسفات
مجمع
" مراكز D 
الصالح السفن
سٌاحٌة مراكز
صناعات الزجاج
مجمع
8
ثْؾ٘  20أىف طِ.

"
السفن
الصالح
مراكز
مراكز
"
سٌاحٌة
مراكز
فوسفات
صناعات
مجمع
D
رْــ٘ع االّاـــطخ اىَـــٞبؽٞخ ثبحملبفظـــخ

سٌاحٌةمواد بناء
صناعات
مجمع
@
A
'
مشروعاتالنٌل
"وتجمٌل كورنٌش
تطوٌر )
استصالح زراعى
ٗاثوىٕب اىَٞبؽخ اىابطئٞخ ٗاىرتفٖٞٞـخ
,
%
صناعات زراعٌة
مجمع
,
%
السكر
قصب
صناعات
مجمع
%بٌئٌة
حرف
ٗاىوٝبضٞخ ٍٗٞبؽخ ادلإدتواد.
7
والماشٌة
االغنام
رعى
مناطق
?
"
,
!
زراعٌة
صناعات
مجمع
! قرى )
'
النٌل
كورنٌش
وتجمٌل
تطوٌر
زراعى
استصالح
مشروعات
'
النٌل
كورنٌش
وتجمٌل
تطوٌر
فوسفات
صناعات
مجمع
D
 رزَٞي زلبفظخ اىَ٘ ٌٝث٘عـ٘ك ٍـ٘اهك
صناعى لتجمٌد وتعبئة االسماك
الحدٌدمجمع
D
 Cمجمع ! G
والصلب
صناعات
نهرٌة
ومعدٌات
كبارى
اىطبقخ انلٝلح ٗادلزغـلكح ( اىيػفواّـخ
االسماكقائمة
وتعبئةصناعٌة
مجمعات
تطوٌر
8
لتجمٌد
صناعى
مجمع
D
!!
– اىؼــني اىَــقْخ – ٍْطقــخ فيــٞظ
بٌئٌة
حرف
قرى
7
والماشٌة
االغنام
رعى
مناطق
!
 Aمجمع?
,
%
زراعٌة
صناعات
مجمع
بناء
مواد
صناعات
بٌئٌة
حرف
قرى
@
7
موانىء
تطوٌر
¦
¨
§
!
اىَ٘.)ٌٝ
مجمع صناعات الزجاج
8

الصالح السفن
مراكز
 رزَٞي احملبفظـخ ثبى ـْبػبد اىزؼلْٞٝـخ
فوسفات
 Dمجمع
الزجاج
صناعات
مجمع
8
مطارات
صناعاتتطوٌر
o
C
والصلب
الحدٌد
صناعات
مجمع
االسماك
وتعبئة
لتجمٌد
صناعى
مجمع
D
نهرٌة
ومعدٌات
كبارى
!
G
ٗاالٍزقواعٞخ ٗٗر ْٞغ ٗاصظػ اىَفِ
C
والصلب
الحدٌد
صناعات
مجمع
,
%
السكر
قصب
صناعات
مجمع
,
%
زراعٌة
مجمع
ٗاى ْبػبد اىغنايٗ ٔٞغريٕب.
المراسى النهرٌة
صناعاتتطوٌر
>
I
"
)
زراعى
استصالح
مشروعات
,
%
السكر
قصب
صناعات
مجمع
 رزَٞي احملبفظخ ث٘عـ٘ك زلـبٗه هثـع قـخ
مواد بناء
صناعات
الزجاج
صناعات
مجمعمجمع
ازدواج@
A
8
موانىء
تطوٌر
االسماك
وتعبئة
صناعى لتجمٌد
 Dمجمع
¦
¨
§
!
طرق
وتطوٌر
V
#
ٍضو زل٘ه ( اىؼني اىَقْٔ – اىقبٕوٓ).
صناعٌة قائمة
تطوٌر
8
صناعات مواد بناء
مجمعاتمجمع
@
A
صناعٌة قائمة
مجمعات
تطوٌر
8
والماشٌة
االغنام
رعى
مناطق
الزجاج
صناعات
?
 8مجمع b
الحدٌدٌة
السكك
خطوط
واستكمال
تطوٌر
!
Æ
,
%
قصب السكر
صناعات
مجمعمجمع
فوسفات
صناعات
D
مراكزمطارات
  oتطوٌر
الصالح السفن
,
%
مجمع صناعات قصب السكر
القرب من محور قناة السوٌس ( محور لوجستً)

مشروعات استصال زراعً

محطات معالجة بطاقة 50الف مٌ/3وم

تجمعات خدمٌة

مجمع صناعات ال زل والنسٌج

غرب العٌن السخنة

السوٌس الجدٌدة

مٌناء ( العٌن السخنه – االدبٌه – السوٌس)
مناطا لوجستٌة
مجمع الصناعات ال ذائٌة
مجمع صناعً لاللكترونٌات
مناطا تنمٌة سٌاحٌة
تجمعات خدمٌة

V
k
_
^

مجمع صناعً لمنتجات االسمالك
مناطا حرة

تطوٌر طرٌا القاهرة السوٌس

مجمع تصنٌع واصال السفن

مجمع صناعً للصناعات التعدٌنٌة

مجمع صناعً للصناعات المٌكانٌكٌة

محطات تولٌد كهرباء بقدرة  4800مٌجاوات

غرب عتاقة الجدٌدة

محطة تولٌد كهرباء بقدرة  50مٌجاوات

مزرعة الرٌا بقدرة  120مٌجاوات

محطة طاقة شمسٌة بقدرة  50مٌجاوات

الً مرسً علم
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مجمع صناعات فوسفات
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المٌزات التنافسٌة للمحافظة(قرب المحافظة من المحاور والمنافذ الحٌوٌة )
اهثؼخ ٍ٘اّئ ٍزق خ ىيزغبهح ٗاخللٍبد (اىَ٘– ٌٝ
اىؼني اىَقْخ – اىيٝزٞخ -االكثٞخ)

زل٘ه قْبح اىٌَ٘ٝ

كٗه ادل٘اّئ مبؾبفظخ اىَ٘ ٌٝػي ٜادلَز٘ ٛاىقٍٜ٘
ريؼت ادل٘اّٚء مبؾبفظخ اىَ٘ ٌٝكٗه مجري ػي ٚادلَز٘ ٙاىقـٍ٘ ٚفـٚ
لٞغ اجملبالد ٍ٘اء ف ٚاىقطبػبد ادلزق خ ٍضو ادلـ٘اّٚء اىجرتٗىٞـخ
ٗغريٕب أٗ ػيٍَ ٚز٘ ٙادل٘اّٚء اىزغبهٝخ

ٍَبَٕخ قْبح اىَ٘ ٌٝيف اىْبرظ اىقٍ٘ ٜمأؽلٛ
اىقطبػبد اىويَٞٞخ ىيَؾبفظخ
رَبٌٕ قْبح اىَ٘ ٌٝيف اىزَْٞخ ػي ٜادلَز٘ ٛاىقـٍ٘ ٜؽٞـش رـ٘فري
اىؼَيخ اى ؼجخ ىيلفو اىقٍ٘ٗ ٚأصجؾذ اىقْبح ادل له اىضبّ ٚىيـلفو
اىقٍ٘ ،ٚؽٞش ر٘فري ػَبىخ ظَٞغ أّ٘اػٖب ٗخت برٖب ػيٍَ ٚـز٘ٙ
زلبفظخ اىَ٘. ٌٝ
ٍبَٕذ قْبح اىَ٘ ٌٝف ٚهفغ مفبءح اىؼَبىخ ثبىزلهٝت ٗرط٘ٝو ٍلْٝخ
اىَ٘ ٌٝف ٚلٞغ اجملبالد )طو – زلطبد ٍٞبٓ – زلطبد مٖوثـبء –
ٍجـبّ ٚئكاهٝـخ – ٍجـبٍّ ٚـنْٞخ – ٍجـبّ ٚهٝبضـٞخ ٗاعزَبػٞـخ –
ٍَزافٞبد).
12
%

11
%

88
%

*المصدر :هٌئة الموانىء -هٌئة قناة
السوٌس
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%

رَبٌٕ قْبح اىَـ٘ ٌٝيف اىْـبرظ احمليـ ٜثَْـجخ  %11.3ػيـ ٜادلَـز٘ٛ
اىقــٍ٘ ، ٜثَْٞــب ٍَــبَٕخ قْــبح اىَــ٘ ٌٝيف اإلٍــزضَبه  %12ػيــٜ
ادلَز٘ ٛاىقٍ٘.ٜ
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المٌزات التنافسٌة للمحافظة(التكامل االقتصادي مع المحافظات المجاورة)
اىزنبٍـــو ٍـــغ اى ـــْبػبد مبـــلُ
اىؼبشـــو ٍـــِ هٍضـــبُ ٗثيجـــٌٞ

ٗاى بحلٞخ انٞلٝلح.

اىيهاػ ٜمبؾبفظخ اىاوقٞخ

ئٍنبّٞــبد اىزنبٍــو االقز ــبكٍ ٛــغ
ٍاوٗػبد زل٘ه قْبح اىَ٘.ٌٝ

محور قناة السوٌس

اىزنبٍـــو اىيهاػـــٍ ٜـــغ اىظٖـــري

اىزنبٍو
ٍغ ّطبقبد
طجٞؼٞخ
ٗثٞئٞخ
شلٞيح

اىزنبٍو
ٍغ ٍلُ
زل٘ه قْبح
اىٌَ٘ٝ

ّاب اى ْبػخ
ٗاّاطخ كاػَخ
اىَٞبؽخ
ٗاىْقو
ٗاىي٘عَزٞبد
اىزنبٍو ٍغ
االّاطخ
اىَٞبؽٞخ
اىجٞئٞخ
ٗاىابطئٞخ

اىظٖري
اىيهاػٜ
ىيَؾبفظخ

اىزنبٍو
ٍغ
اى ْبػبد

اىؼبصَخ
االكاهٝخ
انلٝلح

ئٍنبّٞــبد اىزنبٍــو االقز ــبكٍ ٛــغ

اىْطبقبد اىطجٞؼٞـخ ٗاىجٞئٞـخ ثاـجٔ

عيٝوح ٍْٞبء

اىقوة ادلنبّ ٍِ ٜاىؼبصـَخ االكاهٝـخ
انلٝلح
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قلايا ولحدياش مخىنطقة مخطسىقلاقة
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أهم القضاٌا التنموٌة بمحافظة السوٌس
• اهرفبع َّت اىزي٘س ( اذلـ٘اء – ادلقيفـبد اى ـيجٔ – ادلقيفـبد اىَـبييخ ) اىْبجتـٔ ػـِ
ىٝبكح االٍزٖظك يف االّاطخ االّزبعٞخ ثبحملبفظخ .
• رأمو اىا٘اطئ ٗاىنضجبُ اىوٍيٞخ ٗاىف٘اىق ٗاى لٗع ٗاىيالىه .

• اطلفب االؽزٞبط ٜاىؼبً ٍِ اىطبقـخ اىنٖوثبيٞـخ ٗاىغـبى ػيـ ٚاىـوغٌ ٍـِ رـ٘افو
ٍ بكه ػلٝلح ىيطبقخ ادلزغلكح .
• رفبقٌ ٍاـنيخ اإلٍـنبُ ٗػـلً ٗعـ٘ك ظٖـري صـؾواٍْٗٗ ٙـبطق اٍزـلاكد ٝظٖـو
ثبحملبفظخ ٍْ 5بطق ػا٘ايٞخ .
• اطلفب

ّ ٞت اىفوك ٍِ ادل٘اهك ادلبيٞخ ادلزبؽخ ّزٞغخ ىييٝبكح اىَنبّٞخ ادلَزٖلفخ

• اهرفــبع ٍؼــلالد اىجطبىــخ  %12,78دلــِ ٕــٌ يف ٍــِ اىؼَــو ٍقبهّــخ مبزٍ٘ــع
انَٖ٘هٝخ (. )%9.5
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مخرنية مخطسىقلاقة ومخطتروماش مخدممطة
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الرؤٌة المستقبلٌة للمحافظة فً إطار الرؤٌة اإلقلٌمٌة إلقلٌم السوٌس
ئقي ٌٞقْبح اىَ٘ ٌٝئقيٍ ٌٞزنبٍو اقز بكٝب ٗػَواّٞب ٍزيُ ثٞئٞب ٍٗنبّٞب ٝطوػ من٘معب
كٗىٞب ٍزنبٍظ ىيزَْٞخ ادلَزلاٍخ اى رق٘ك ٍ و ضل٘ اىزْبفَٞخ اىؼبدلٞخ
«زلبفظخ ث٘هٍؼٞل ث٘اثخ اىزَْٞخ اىاَبىٞخ حمل٘ه قْبح اىَ٘ ٌٝماد اىقلهاد اىزَْ٘ٝخ ادلزْ٘ػخ ثني اىَٞبؽٞخ ٗاىي٘عَزٞخ
ٗاى ْبػٞخ»

«زلبفظخ اىَ٘ ٌٝادللفو انْ٘ث ٚىقْبٓ اىَ٘ ،ٌٝادللْٝخ احملبفظخ ماد االٍنبّبد اىز ٜروثع
اّاطخ اى ْبػخ ثأّاطخ اىَٞبؽخ ٗاىْقو ٗاىي٘عَزٞبد"
« زلبفظخ اىاوقٞخ ٍيخ غناء ٗظٖري ىهاػ ٚحمل٘ه قْبح اىَ٘ ٌٝاىزَْ٘"ٙ

" زلبفظخ اإلمسبػٞيٞخ ماد صقو ٍٞبؽ ٜىهاػ ٜصْبػ ٜقبكه ػي ٜادلْبفَخ احمليٞخ ٗاىؼبدلٞخ "
" مشبه ٍْٞبء ث٘اثخ اىزَْٞخ اىاَبىٞخ خلوٗط ٍ و اىل اىؼبدلٞخ مبب ٝز٘افو ذلب ٍِ ّطبقبد طجٞؼٞخ ٗثٞئٞخ شلٞيح رلػٌ
ئٍنبّٞبرٖب اىزَْ٘ٝخ ٗقلهرٖب االٍْٞخ "
" زلبفظخ عْ٘ة ٍْٞبء ٍومي اىَٞبؽخ اىؼبدلٞخ ٗاىجٞئٞخ ٗاىابطئٞخ ٗاحملَٞخ مبب دتزينٔ ٍِ ٍقٍ٘بد ٍٞبؽٞخ ٍزَٞيح ٗفوٝلح"
إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017
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الرؤٌة المستقبلٌة فً إطار رؤٌة تنمٌة اقلٌم قناة السوٌس
زلبفظخ اىَ٘ ٜٕ ٌٝادللْٝخ احملبفظخ ماد االٍنبّبد اىز ٜروثع
اّاطخ اى ْبػخ ثأّاطخ اىَٞبؽخ ٗاىْقو ٗاىي٘عَزٞبد ٗادللفو
انْ٘ث ٜالقي ٌٞقْبح اىٌَ٘ٝ
المجمعات الصناعٌة
مجموعة من الصناعات المتكاملة التً ت ذي بعضها البعق
داخل بٌئة مثالٌة لذلك.
بناء محرك لخلا فرص العمل.
التوظٌف االمثزل للمزوارد الصزناعٌة المتاحزة بالمحافظزة
اعتمادا على المٌزة النسبٌة لألنشطة الصزناعٌة القائمزة
بالمحافظززة مززن صززناعات مززواد بنززاء – الكترونٌززه –
بتروكٌماوٌه – السفن والحاوٌات – غذائٌة .

•
•

التجارة العالمٌة والنقل
الطاقة الجدٌدة والمتجددة
استخدام االمكانٌات الطبٌعٌة النتاج مصادر جدٌدة للطاقة
النظٌفة بالمحافظة (الطاقة الشمسٌة – طاقة الرٌا – طاقة
الوقود الحٌوٌة)
•
•

االستخدام االمثل المكانٌات انتاج الطاقة بالنطاا .
اسززتخدام الطاقززة الشمسززٌة وطاقززة الرٌززا والبٌززو مززاس
فى انتاج الطاقة الكهربائٌة .
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•

قناة السوٌس مركز لوجستى عالمى

•

تزززدعٌم وتقوٌزززة شزززبكة الطزززرا الرابطزززة بزززٌن محافظزززة
السوٌس وباقً محافظات الجمهورٌة .

التنمٌة البشرٌة

الثروة البشرٌة هً الركٌزة والدعامة األساسٌة ومفتا
تنمٌة بالمحافظة .

•
•
•

اإلست الل األمثل للموارد البشرٌة
رفع المهارات الفنٌة للقوة العاملة
تحسزززٌن مسزززتوٌات الرعاٌزززة الصزززحٌة والتعلٌمٌزززة للسزززكان
بمحافظة السوٌس.
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أهداف خطط التنمٌة لمحافظة السوٌس
• االٍزفبكح ٍِ زل٘ه قْبح اىَ٘ ٌٝيف رلبه اىزغبهح ٗاىْقو ٗاىي٘عَزٞبد .

• احلل ٍِ ٍ بكه اىزي٘س ادلـإصوح ػيـ ٚقبػـلح ادلـ٘اهك اىطجٞؼٞـخ ثبحملبفظـخ فبصـخ
اىَٞبؽٞخ .
• رط٘ٝو ٗرلػ ٌٞشـجنخ اىْقـو ٗاالر ـبه ( اىطـو ٗاىَـنخ احللٝـل ٗشـجنخ ادلـ٘اّئ
ٗادلطبهاد ) مبب مينِ احملبفظخ ٍِ اكاء اىلٗه اىي٘عَز. ٜ
• ىٝبكح ٍَبَٕخ ادلاوٗػبد اىقٍ٘ٞخ ثبحملبفظخ (ادلْبطق اى ْبػٞخ  -ادلْٞـبء  ،ادلْـبطق
اىَٞبؽٞخ) يف عنة ادليٝل ٍِ االٍزضَبهاد ىزَْٞزٖب ٗاىزٍ٘غ فٖٞب .
• االمزفبء اىنار ٚدل بكه اىطبقخ احلٝ٘ٞخ ٗادلزغلكح ٗر لٝو اىفبيض ٍْٖب .
• ٍضبػفخ اىقلهح اىز لٝوٝخ ٍِ ادلْزغبد اى ْبػٞخ ٗاىَٞبؽٞخ .
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -1قطبع اىيهاػخ
التكلفة اإلستثمارٌة

فرص
العمل

مصدر إقترا المشروع

إقامة مشروع لتحسٌن األراضً القائمة

 25ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع لتحسٌن األراضً الجدٌدة

 40ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع لتطوٌر أداء اإلدارات الزراعٌة والتعاونٌة

 12ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع إلنشاء وتدعٌم محطات البحوث

 50ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع إلنشاء وتطوٌر محطات الخدمة اآللٌة

 30ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع إلنشاء وتطوٌر المحاجر البٌطرٌة

 30ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع لتطوٌر البواغٌز والمسطحات المائٌة

 75ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع لتطوٌر موانً الصٌد

 50ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع الستصالح  34ألف فدان بغرب السوٌس

 380ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع الستصالح  40ألف فدان بشرق السوٌس

 700ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع لتطوٌر ترعة اإلسماعٌلٌة

 250ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع لتطوٌر وترشٌد الري

 50ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

إقامة مشروع للصرف العام والمغطً

 100ملٌون جنٌة

---------

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

انشاء شبكات الصرف المغطً فً مساحة  0.7الف فدان

 2ملٌون جنٌة

---------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة
التخطٌط والمتابعة واإلصال اإلداري

تدعٌم الحماٌة المتهالكة لطرٌق السوٌس – العٌن السخنة – الزعفرانة

 1ملٌون جنٌة

---------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة
التخطٌط والمتابعة واإلصال اإلداري

تطوٌر محطات الحجر الزراعً

 220الف جنٌة

---------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة
التخطٌط والمتابعة واإلصال اإلداري

 استكمال وتطوٌر مبانً واصول الهٌئة العامة للخدمات البٌطرٌة

 205الف جنٌه

---------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة
التخطٌط والمتابعة واإلصال اإلداري

المشروعات
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -2قطبع اى ْبػخ
التكلفة اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقترا المشروع

 1000ملٌون جنٌة

 10000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة مشرعٌن لتصنٌع العبوات البالستٌك

 60ملٌون جنٌة

 1500فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة مشروعٌن لتصنٌع العبوات الصفٌح

 50ملٌون جنٌة

 1200فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة مصنع إلنتاج الجرافٌت

 60ملٌون جنٌة

 1500فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة مصنع إلنتاج الحدٌد والصلب

 600ملٌون جنٌة

 12000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة  8مصانع للمالبس الجاهزة

 200ملٌون جنٌة

 4000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة  5مصانع لألجهزة المنزلٌة

 200ملٌون جنٌة

 2000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة مشروعٌن إلنتاج سٌارات الركوب والنقل

 250ملٌون جنٌة

 3000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة  20مصنعا ً للمواد الغذائٌة

 250ملٌون جنٌة

 4000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة  10مشروع للصناعات الكهربائٌة

 600ملٌون جنٌة

 4000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة  10مشروعات هندسٌة تجمٌعٌة

 800ملٌون جنٌة

 5000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة  15مشروع كٌماوي

 4000ملٌون جنٌة

 10000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة  10مشروعات معدنٌة

 1000ملٌون جنٌة

 5000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة  600مشروع صغٌر وبٌئً

 150ملٌون جنٌة

 6000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة مشروع مجمع التفحٌم بشركة السوٌس للبترول

 200ملٌون جنٌة

 250فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

إقامة مشروع التكسٌر الهٌدروجٌنً للمازوت بشركة النصر للبترول

 900ملٌون جنٌة

 500فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانً 2008 -

المشروعات
إقامة مجمع للبتروكٌماوٌات
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -2قطبع اى ْبػخ

التكلفة اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقترا المشروع

 إقامة مشروع خطٌن لنقل المازوت والغاز لمحطة عٌون موسى

 225ملٌون جنٌة

 100فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إلنتاج البنتونٌت

 50ملٌون جنٌة

 750فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إلنتاج الطوب الرملً بعجرود

 30ملٌون جنٌة

 450فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إلنتاج الجٌر النقً

 30ملٌون جنٌة

 450فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إلنتاج الدولومٌت

 50ملٌون جنٌة

 750فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إلنتاج حصوة الموزاٌكو

 20ملٌون جنٌة

 300فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إلنتاج الرخام

 20ملٌون جنٌة

 300فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع إلنتاج المكثفات البترولٌة بشركة النصر للبترول

 55ملٌون جنٌة

 100فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع وحدة أزمرة النافتا بشركة السوٌس إلنتاج البنزٌن

 225ملٌون جنٌة

 250فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 تطوٌر المنطقة الصناعٌة بخلٌج السوٌس

 500ملٌون جنٌة

 1000فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 محطة تحلٌه األغشٌة المستخدمة مٌاه بحر وإنتاج بالمحطة

 85.3ملٌون جنٌة

 100فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنتاج زجاج مسطح

 655ملٌون جنٌة

 400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 انتاج سماد ٌورٌا  % 47.5أزوت

 2ملٌار جنٌة

 400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنتاج سماد فوسفاتً بأنواعه المختلفة

 1.3ملٌار جنٌة

 2000فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنتاج سماد ثنائً فوسفات األلومونٌوم DAP

 2.2ملٌار جنٌة

 550فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنتاج كرتون دوبلٌكس

 35.5ملٌون جنٌة

 400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنتاج السلٌكون و مركباته

 514.2ملٌون جنٌة

 167فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 100ملٌون جنٌه

 100فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنتاج مربعات الصلب (البلٌت)

 3137ملٌون جنٌة

 400فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنتاج حدٌد اسفنجى مقلوب

 3300ملٌون جنٌة

 300فرصة عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 3.2ثم  8.6ملٌار دوالر

 203الف فرصة
عمل

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 280ملٌون جنٌة

---------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصال اإلداري

 2ملٌون جنٌة

---------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط
والمتابعة واإلصال اإلداري

المشروعات

 تصنٌع محابس كرة خاصة بخطوط البترول والغاز والبتر وكٌماوٌات

 تنمٌة شمال غرب خلٌج السوٌس
 مشروعات قناة السوٌس الجدٌدة
 استكمال المشروعات االستراتٌجٌة بالقناة
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -3قطبع اىَٞبؽخ
التكلفة اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقترا المشروع

 إقامة فندق بمدٌنة السوٌس

 50ملٌون جنٌة

 350فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة فنادق باألدٌبة  /العٌن السخنة

 80ملٌون جنٌة

 500فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مركز سٌاحً شمال أبو الدرج

 100ملٌون جنٌة

 900فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مركز الحوري جنوب العٌن السخنة

 150ملٌون جنٌة

 1200فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مركز سٌاحً شمال الزعفرانة

 150ملٌون جنٌة

 1200فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مركز الجرٌفات السٌاحً

 150ملٌون جنٌة

 1200فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة موتٌالت بعٌون موسى

 50ملٌون جنٌة

 500فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع لتطوٌر المتاحف

 10ملٌون جنٌة

 50فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع لتجمٌل المواقع األثرٌة

 35ملٌون جنٌة

 50فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 إقامة مشروع للبحث والتنقٌب عن اآلثار

 10ملٌون جنٌة

 150فرصة عمل

إستراتٌجٌه التنمٌه لمحافظة السوٌس  -الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً 2008 -

 منطقة موالت عالمٌة مركز شمال أبو الدرج السٌاحً – العٌن السخنة

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 مركز خدمات سٌاحٌة مركز شمال أبو الدرج السٌاحً – العٌن السخنة

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 مسارح مكشوفة مركز شمال أبو الدرج السٌاحً – العٌن السخنة

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 مدٌنة رٌاضً مركز شمال أبو الدرج السٌاحً – العٌن السخنة

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 مركز دولً للمؤتمرات مركز شمال أبو الدرج السٌاحً – العٌن السخنة

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 مركززز للتززدرٌب السززٌاحً والفنززدقً مركززز شززمال أبززو الززدرج السززٌاحً – العززٌن
السخنة

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 مارٌنا العٌن السخنة مركز شمال أبو الدرج السٌاحً – العٌن السخنة

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

المشروعات

 انشاء فندق خمس نجوم بالمنطقة السٌاحٌة بالكورنٌش – امام االستاد الرٌاضً
 انشاء مركز تجاري بالمنطقة الترفٌهٌزة المطلزة علزى خلزٌج السزوٌس والكزورنٌش
الجدٌد
 إنشززاء منطقززة كافٌترٌززات -مطززاعم -مالهززً -صززالة أفززراح بشززاطا الكززورنٌش
القدٌم -منطقة الخور
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -4قطبع اىؼَواُ ٗاىجْٞخ االٍبٍٞخ
التكلفة
اإلستثمارٌة

فرص
العمل

مصدر إقترا المشروع

 انشاء مدفن صحً للنفاٌات بغرب حجول بالمنطقة االقتصادٌة شمال غرب خلٌج السوٌس

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنشاء جراج متعدد الطوابق بمحطة األتوبٌس القدٌمة بوسط المدٌنة /خلف قسم األربعٌن

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنشاء منطقة تجاره وخدمات لوجٌستٌة بشمال شرق السوٌس

 500ملٌون جنٌة

6700

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 إنشاء منطقة تجاره وخدمات لوجٌستٌة بجنوب السوٌس

 500ملٌون جنٌة

6700

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

 مشروعات الصرف لتنمٌة شمال خلٌج السوٌس

 32.5ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 توسعات الصرف الصحً بالسوٌس

 20.5ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 انشاء محطة صرف صحً بمنطقة حوض الدرس

 17ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 انشاء محطات صرف صحً بمناطق فرٌد طحٌمر – الحسنً – الكرانً  -الجوهري

 17ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 تعرٌفة التغذٌة الكهربائٌة لمشروعات تولٌد الكهرباء بطاقة الرٌاح خلٌج السوٌس

 22ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 جهاز االنارة

 6.9ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 مد وتدعٌم شبكات الكهرباء ومعدات انارة عتاقة

 3.9ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 مد وتدعٌم شبكات اللكهرباء ومعدات انارة السوٌس

 3.7ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 2250ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 6ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 مشروعات المٌاه لتنمٌة شمال خلٌج السوٌس

 2.6ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 احالل وتجدٌد حاوٌات بمحطات المٌاه النقالً الشلوفة وكبرٌت وجنٌفة

 1.5ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 احالل وتجدٌد الطلمبات واللوحات الكهربائٌة

 1.5ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 رفع كفاءة خطوط نقل الخام والمنتجات ( شركة انابٌب البترول)

 240ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 احالل وتجدٌد خطوط الشبكة القومٌة للخام والمنتجات والبوتاجاز

 10ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 رصف الطرق بالجناٌن

 8.1ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

 6.8ملٌون جنٌة

------------

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس  – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري

المشروعات

 محطات رٌاح بمنطقة جبل الزٌت بنظامً  IPPو Booبالساحل الغربً لخلٌج السوٌس

 البرنامج القومً لالسكان االجتماعً بالسوٌس
 انشاء خزان ارضً سعة  5االف م 3برافع مٌاه تعاولٌات السوٌس

 تجدٌد السٌارات الصهرٌجٌة
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المشروعات المقترحة الداعمة للرؤٌة التنموٌة
 -5قطبع اخللٍبد
التكلفة اإلستثمارٌة

فرص العمل

مصدر إقترا المشروع

------------

------------

المشروعات اإلستراتٌجٌة المقترحة من وزارة وهٌئة
االستثمار – لمحافظة السوٌس 2013 -

استكمال فرع الجامعة بالسوٌس

 55ملٌون جنٌة

فرصة عمل

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح
اإلداري

كلٌة الطب بجامعة السوٌس

 50ملٌون جنٌة

فرصة عمل

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح
اإلداري

المستشفً الجامعً بجامعة السوٌس

 50ملٌون جنٌة

فرصة عمل

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح
اإلداري

 19.5ملٌون جنٌة

فرصة عمل

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح
اإلداري

انشاء مستشفً السوٌس العام

 30ملٌون جنٌة

فرصة عمل

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح
اإلداري

انشاء مستشفً المصباح للنساء

 3ملٌون جنٌة

فرصة عمل

دلٌل المواطن للخطة اإلستثمارٌة بمحافظة السوٌس
 – 2017/2016وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصالح
اإلداري

المشروعات
انشاء مدارس ومعاهد خاصه

استكمال كلٌة التعلٌم الصناعً بجامعة السوٌس
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مطرااش اتىرملقوقة مخىنطقة مخظطرمنقة اقاقا قنان مخس يس
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48

مخرجات المخطط اإلستراتٌجً للمحافظة
اٍرتارٞغٞخ رَْٞخ زل٘ه قْبح اىٌَ٘ٝ

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

49

مخط اخب ومخطقىرحاش خاطحافية
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50

متطلبات قطاعٌة
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متطلبات مكانٌة
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متطلبات مؤسسٌة وتشرٌعٌة

إعداد الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً – ماٌو 2017

53

شك ار
54

