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 الهيئة العامة للتنمية الصناعية



بِّ أَْدِخْلنِي ُمْدَخلَ ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق  َوقُل رَّ

ِصيراً   َواْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطاناً نَّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( 80) اإلسراء 

 صدق هللا العظيم
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هـــــــداف الـــــدراســــــة -: ا
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 ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي
 %10إلى % 5من  
 2007معدل نمو %  7.6

 مليون فرصة عمل مباشرة جديدة 1.5خلق 
 مليون 3.9إلى  2.4بزيادة فرص العمل من  

  2007الف فرصة عمل  270تم خلق 
 االستثمارات الصناعية المستهدفة

 مليار جنيه  175 
  2007مليار جنية لعام  42تقدر زيادة االستثمارات الصناعية 

 زيادة الصادرات الصناعية
 مليار جنيه 75مليار إلى  18من 

  2007مليار جنية عام  60بلغت الصادرات الصناعية 

 (2011 – 2005) أهداف سياسة الوزارة الصناعية 

 إستراتيجية مصر للتنمية الصناعية



 أهداف الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعياً وجغرافياً ومتابعة تنفيذها 

وضع سياسة تخصيص األراضي الصناعية 

 وضع قواعد التسعير وصندوق الدعم وتخفيض اسعار االراضي 

 وضع القواعد لجذب وتحفيز المستثمرين لزيادة االستثمارات  

 دعم التنمية الصناعية بجنوب مصر وسيناء وللمشروعات الصغيرة 

 مصنع كبير 1000رئيس الجمهورية بإنشاء /لتحقيق البرنامج االنتخابي للسيد 



هــــــداف الــــدراســـــــــــة 
 
 ا

تدعيم المكانة الدولية لمنطقة القناة وسيناء وتعزيزز دورهزا فزي مجزاالت االسزتثمار والتجزارة الدوليزة بمزا يتزوفر بهزا مزن وسزا ل نقزل  -
  .واتصال

 .تنمية اقليم قناة السويس كاقليم متنوع اقتصاديا وبه امكانيات وذلك لنشر التنمية على المستوى القومى  -
تقويززة أواصززر الع قززات ايقتصززادية لمنطقززة القنززاة وسززيناء بززدول الجززوار بالمنطقززة العربيززة ودول الشززرق ا وسززط و ززو  الب ززر  -

 .)مشروعات مشتركة، تكوين مناطق تجارة  رة( المتوسط
 .تدعيم البعد ا مني وايستراتيجي للدولة ومواكبة المتغيرات الدولية وايقليمية-

 
هداف اإلقليمية والمحلية

 
  :اال

 .تعميق واستغ ل التكامل بين ا نشطة االقتصادية المختلفة بايقليم -
 استغ ل الموارد الموجوده باالقليم االستغ ل ا مثل لرفع المستوى االقتصادى داخل االقليم  -

 .تشجيع الصناعات ال رفية واليدوية والتي يشتهر بها أهالي ايقليم وخاصة بدو سيناء -

 .ترشيد استه ك الطاقة وضرورة الب ث عن مصادر بديلة في مواجهة االسته ك المتزايد -
إقامززة عززدد كبيززر مززن المنززاطق الصززناعية والمنززاطق ال ززرة مجهزززة بالخززدمات والمرافززق مثززل المنززاطق ال ززرة بززرف  والعززري  وشززمال  -

 .سيناء

هداف الدولية
 
 :القومية / اال



هداف والمرتكزات 
 
 :اال

هداف 
 
 :اال

تقويزة أواصزر الع قزات الصزناعيةلمنطقة القنزاة وسزيناء بزدول الجزوار بالمنطقزة العربيزة ودول الشزرق ا وسزط  :القوميزة / ا هزداف الدوليزة
 .)مشروعات مشتركة، تكوين مناطق تجارة  رة( و و  الب ر المتوسط

 .تشجيع الصناعات ال رفية واليدوية والتي يشتهر بها أهالي ايقليم وخاصة بدو سيناء - :ا هداف ايقليمية والم لية
إقامزة عزدد كبيزر مزن المنزاطق الصزناعية  :توجيه االستثمارات الصناعية الجديدة المُوجهة لقطاعات اينتاج الصناعي من خز ل  :المرتكزات 

 .والمناطق ال رة مجهزة بالخدمات والمرافق مثل المناطق ال رة برف  والعري  وشمال سيناء
 :معالم إستراتيجية وسياسة التنمية الصناعية

إستراتيجية التنمية الصناعية: 
 ( واألنشطة األساسية  )ميناء بورسعيد /الطريق الساحلي الدولي( تدعيم الدور اإلقليمي إلقليم قناة السويس من خالل محاور الربط المختلف - 

الغازل والنسايو والمالباس الجااوزة والصاناعات ( أو المجاال الصاناعي  )الغااز الطبيعاي(لإلقليم سواء في مجاال النشااط االساتخراج   )التصديرية
 .  )المعدنية والهندسية والتجميعية

 .االرتكاز عل  عدد من المواقع كأقطاب نمو صناع  ، وعل  رأسها مدينة بورسعيد، اإلسماعيلية، السويس كموطن للصناعات الرئيسية  -
ياة إعطاء دفعة قوية لألنشطة الصناعية ذات المزايا النسبية مثل الصناعات والخدمات القائماة علا  اساتغالل الغااز الطبيعاي والثاروات التعدين -

 .الذي تذخر بها المنطقة
 بادءالتدرج في تنمية المناطق الصناعية المستهدفة بحيث يتم استكمال مقومات المناطق الجاري إنشاؤوا ومدوا بكافاة مرافقهاا وخادماتها قبال ال -

ودار طاقات إنتاجية وأصول رأسمالية  .في إقامة مناطق جديدة، مع مراعاة التخّير الدقيق للصناعات المراد توطينها منًعا لالزدواجية وا 
حتا  ( ملياون فرصاة عمال )التركيز عل  المشروعات كثيفة العمالة التي تتوفر لها إمكانات النمو لتعزيز قدرة اإلقليم عل  توفير ما يقارب مان -

 .٢٠2٧نهاية الفترة التخطيطية ف  عام 



 :اهداف تنموية

 الشمولية والقدرة على الدمج :Comprehensiveness & Integration : 

وهي أن يكون البرنامج التنمويه تضمن كافة العناصرر التري تمردل النشراص اليرناعي مشركر مباغرر او شيرر مباغرر مرت تمقير  التكامرر 

 .والدمج الوظيفي 

 :  Flexibility and adaptability:المرونة والقدرة على التطور 

ى درجبات المرونبة والربدرة أعلنظراً ألن مثل هذه المشروعات العمالقة تستغرق فترات زمنية طويلة يمكن أن يجذب خاللها متغيرات عديدة فيجب  أن يتمتبأ أوبلوب التنميبة  ب

 .على االوتجا ة للمتغيرات المتباينة طبرا لمتطلبات السوق والمتغيرات التكنولوجية الجديدة والحديثة 

 : Self independency: التنمية الذاتية 

ليبة لمبمان اءبا ة داخوهو هدف هام وأواوب  فب  عمليبات التنميبة ي  حيبط يسبتطيأ المشبروق أن يحربر أق بى درجبات االعتمباد البذات  علبى العنالبر ال دميبة والمرافبر ال

 .واوتمرارية التشغيل

 : Development Process incentiveالتمفيز لعمليات التنمية 

 .وذلك يتم من خالل مجموعة من عنالر العرض واالنشطة ال ناعية الداعمة والمحءزة لتطوير الطل  ولزيادة فرلة عنالر المشروق المتباينة

 : Implamedabilityالتنفيذ  القدرة على

ختناقببات فببى التمويببل أو ة ايجبب  أن يببوفر أوببلوب التنميببة ال ببناعية والءكببر االوببتراتيجى المرتببرل توجيهبباً جيببداً لتسببهيل عمليببات تنءيببذ الم طبب  المرتببرل ي مببأ عببدم مواجهبب

 .التعارض  ين عمليات االنشا  والتشغيل لمراحل التنءيذ 

 :يج  أن يراعى أولوب التنمية ال ناعية مجموعة من األهداف األواوية وهى : األهداف االوتثمارية والتسويرية 

 : Profitability & Productivityالرممية واالنتاجية 

 .البيئة ل  تلك األهداف تتحرر من خالل زيادة العوائد المالية والتى تتمثل فى لورة األراضى ومجموعة العنالر المتاحة للبيأ وااليجار دون االخال

 : Competitivenessالقدرة على المنافسة 

ى االقت بادى التبى تتمبمن جبدووهى تتم من خالل تحرير التوازن  ين عنالر المنتج ال ناعى ونسبة المكونات ال ناعية للمكونات ال دمية ي ومدى مالئمة تلك المكونات لل

 .عمليات التنمية ال ناعية ي مأ تحرير أق ى قدر من التنوق واألنشطة واالوت دامات ال ناعية لتنظيم فرص المنافسة 



 
 المحتويات -:ثانيا  



: المحتويات   

الصناعية للتنمية مصر استراتيجية. 

السويس قناة بأقليم الحالية الصناعية المناطق. 

السويس قناة إلقليم الصناعية المناطق للتطوير والصناعة التجارة وزارة خطة . 

 

 



 من عدد المناطر ال ناعية  الجمهورية %  28   اقليم قناة السويس  ه

   فدان 48333 مساحة اجمالية من مساحة المناطر ال ناعية  الجمهورية ي   %  30   

   من عدد المناطر الحرة على مستوى الجمهورية % 43    

 من عدد المناطر ال ناعية  المدن الجديدة فى الجمهورية  % 17    

 من عدد الم انأ المنتجة  المدن الجديدة  الجمهورية  % 34.5    

 من اشغال الم انأ المنتجة من األراضى الم   ة  المدن الجديدة فى الجمهورية  %  39   

 من اجمالى رأس المال المستثمر  المدن الجديدة فى الجمهورية  % 47.9    

 من اجمالى قيمة االنتاج السنوى  المدن الجديدة فى الجمهورية  % 48     

 .من اجمالى فرص العمل  المدن الجديدة فى الجمهورية  % 47.3   

 من عدد المناطر ال ناعية الثريلة  الجمهورية  % 22.2   

 المنطرة ال ناعية االقت ادية ال الة الوحيدة   السويس   

 فدان 20587المنطرة ال ناعية شرق  وروعيد التى تبلغ مساحتها االجمالية    

 

 :أهمية إقليم قناة السويس ال ناع  عل  مستوي الجمهورية

 إعداد أستراتيجية التنمية الصناعية علي مستوي اقليم قناة السويس. 3



 مناطق صناعية خفيفة ومتوسطة -أ عدد المناطق

 المناطق الصناعية داخل الم افظات -1 67

 المناطق الصناعية بالمدن الجديدة -2 16

 المناطق الصناعية ال رة -3 7

 المناطق االقتصادية الخاصة -4 1

 منطقة شرق بورسعيد -5 1

 االجمالى  92

 المناطق الصناعية الثقيلة -ب 27

 االجمالى 119

: المناص  اليناعية مجمهورية مير العرمية  

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس



 (27عدد )المناطق الصناعية الحالية إلقليم قناة السويس

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس



توزيأ المناطر ال ناعية  إقليم 

 قناة السويس



  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس

 عدد العمـــــال التكاليف األستثمارية قيمة اإلنتـــــاج عدد المنشأت النشاط

 843 394512 16840 1 استخراج و تجـــــــهيز فحــــــــــم 

 204 67570 102660 3 اســــتغالل مناجــــــــــــم ومحاجـــــــــر

 364 61133 101234 20 مـــواد غــذائيــة ومشــروبات وتبــــــغ

ومنتجـــــــاتـــه الخـشـــــــب    10 638 232 30 

 74 11587 30157 4 الـــورق ومنتـجــــاته وطبــــاعة ونشــــــــر

ومنتجـــــاتها اســــاسيـــــه كيمــــاويات     5 1114 684 14 

والغازالطبيعى ومنتجاته وتكريره البترول    2 4899720 5119383 2932 

وحراريات وصينى وخزف بناء مواد     12 952870 1297108 1838 

 26 828 2133 9 صـــناعات هندســــية والكترونية وكهربائيـــة

 349 870067 99823 2 انتـــاج وتوزيع كهرباء االنارة والقوى

 6674 7823104 6207189 68 اإلجمـــــــــــالى

 الريم  االلف  جنية
  سيناء موزع طبقا للنشاطببيان بإجمالى الشركات المسجلة  



  منطقة بئر العبد الصناعية  : 

   -:المــوقع: أوالً 

 كم تقريبًا من 71تقع المنطقة الصناعية شرق بئر العبد عل  مسافة
   مدينة العريش

 كم من ميناء العريش الجوى 67عل  مسافة  . 
 كم من ميناء التلول البحري 17عل  مسافة. 

 
 -:مساحة المنطقة : ثانياً 

 فدان ثم تقسيمها وتخطيطها بمعرفة الجهاز  238تبلغ مساحة المنطقة
قطعة وتم تقسيم المنطقة من حيث  204التنفيذي للمشروعات إل  
 :األنشطة إل  القطاعات 

 الغذائية 
 الخشبية 
 النسيو والمالبس 
ومناطق الخدمات 

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس

 بئر العبد الصناعية

 الكيماوية 
 مواد البناء 
 المعدنية 
 



  منطقة بئر العبد الصناعية  : 

 -:الدعم الخاص بالمنطقة : اً ثالث

 مليون جنية الستكمال اعمال البنية االساسية للمنطقة  10تم طلب. 

 مليون جنية كمرحلة اولي وذلك الستكمال اعمال  الكهرباء ووي  5تم تقديم دعم
 :عبارة عن 

أعمال الكهرباء الداخلية بدون كابالت. 

أعمال الكهرباء الخارجية. 

 الستكمال تلك االعمال  8/2008مليون جنية خالل شهر  5كما سيتم تخصيص 

 -:التوزيع النسبي الستعماالت أراضي المنطقة: رابعاً 

 55.9فدان بنسبة  133إجمال  المساحة المخصصة لالستخدام الصناعي   .% 

 38.2فدان بنسبة  91إجمال  المساحة المخصصة للخدمات   .% 

 5.9فدان بنسبة  14إجمال  المساحة المخصصة للطرق والمساحات الخضراء% 

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس



 منطقة الصناعات الثقيلة جنوب العريش  : 

   -:المــوقع: أوالً 

 المطار / جنوب طريق العريش  تقع المنطقة الصناعية 
 

 -:مساحة المنطقة : ثانياً 

 فدان  60تبلغ المساحة االجمالية للمنطقة 
 فدان  36المساحة المخصصة للمصانع 
 فدان   24المساحات المخصصة للمرافق والخدمات حوالي 

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس

 منطقة الصناعات الثقيلة جنوب العريش



 منطقة المساعيد الصناعية  : 

   -:المــوقع: أوالً 

 كم من  8عل  مسافة   مدينة العريش جنوبتقع المنطقة الصناعية
 .  بحري ميناء العريش ال

 
 -:مساحة المنطقة : ثانياً 

 فدان  238تبلغ المساحة االجمالية للمنطقة 
 فدان  143المساحة المخصصة للمصانع 
 فدان   95المساحات المخصصة للمرافق والخدمات حوالي 
 

 ثالثاً : النشاط الصناعي بالمنطقة :-

 مشروعات بتكاليف استثمارية تقدر  7: عدد المصانع المنتجة والمسجلة
 .فرصة عمل  100مليون جنية وفرص عمالة نحو  2
 مصانع بتكاليف استثمارية تقدر بنحو  3عدد المصانع تحت االنشاء 
 فرصة عمل  60الف جنية وفرص عمالة متوقعة  500 

 

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس

 منطقة المساعيد الصناعية 



  الصناعية  ابوزنيمةمنطقة  : 

   -:المــوقع: أوالً 

 شرق مدينة أبو زنيمة 9تقع المنطقة عند الكيلو. 
 -:مساحة المنطقة : ثانياً 

 فدان المساحة  7676تبلغ المساحة اإلجمالية للمنطقة الصناعية
فدان والمساحات المخصصة للمرافق  36المخصصة للمصانع 

 .  فدان  24والخدمات حوالي 
 
 -:الطرق : اً لثثا

 الشط / النفق / أوم الطرق المؤدية إل  المنطقة طريق السويس/       
 أبو زنيمة الرئيسي 

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس

 منطقة ابوزنيمة الصناعية



:المشروعات الكبري  سينا  . 2  

 الموقع إسم الشركة المحافظة النشاط م
  المساحة

 2بااللف م

التكاليف 

 اإلستثمارية

 بالمليون

 عدد العمالة

 :تم الموافقة عليها  مشروعات

1 

 األومنت

  
شراة شمال وينا  لألومنت 

 م نأ جديد
المنطرة ال ناعية 

 الملوثة للبيئة

1000 1200 350 

 350 1200  تووأ شراة أومنت وينا  تووأ   2

3   
شراة وينا  لألومنت اال يض 

 تووأ)
 300 500  تووأ

 1000 2900 االجمالي 

مليار جنية وفرص عمالة  2.9مشروعات  تكاليف اوتثمارية  3تم الموافرة عل عدد  

فرلة عامل  1000  



:المشروعات الكبري  سينا  . 2  

 الموقع إسم الشركة المحافظة النشاط م
  المساحة

 2بااللف م

التكاليف 

 اإلستثمارية

 بالمليون

 عدد العمالة

 مشروعات جارى دراستها

 ال ودا أش 1

 شمال وينا 

شراة ال ير والبراة لإلوت الل 

 الزراعى
 400 0.05 150 منطرة  ئر العبد

2 
ار ونات 

 ال وديوم

شراة تراوت لكر ونات 

 ال وديوم

مراز  ئر  -مدينة مزار 

 العبد
1000 1741.5 3500 

 افكو)الشراة الدولية للسبك  ال ودا أش 3
منطرة الوو   شمال 

 وينا  أو  ئر العبد
250 521.3 400 

 400 465 350 شمال وينا  افكو)الشراة الدولية للسبك  طحن النكر 4

 الجبس 5
 جنوب وينا 

 شراة وينا  للجبس
 -راس ودر  -طرير عسل 

 جنوب وينا 
150 50 300 

 تعبئة المياه 6
شراة ااترين للمياه الطبيعية أاوا 

 ااترين

مراز وانت  -وادى المرة 

 ااترين
1000 .65 42 

 5042 2778.5 االجمالي 

مليار جنية وفرص عمالة   2.8مشروعات  تكاليف اوتثمارية  6جاري دراوة  عدد  

فرلة عامل  5000  



: المحتويات   

الصناعية للتنمية مصر استراتيجية. 

السويس قناة بأقليم الحالية الصناعية المناطق. 

السويس قناة إلقليم الصناعية المناطق للتطوير والصناعة التجارة وزارة خطة . 

 

 



  شمال سيناء: 

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس

 بئر العبد الصناعية

 منطقة المساعيد الصناعية 

 منطقة الصناعات الثقيلة جنوب العريش

../../../../Administrator/خرائط الاستراتيجية/استراتيجية قناة السويس.jpg


واًل 
 
 استراتيجيات التنمية الصناعية إلقليم قناة السويس: ا



 محور قناة السويس
 المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان 



مببن اجمببالى مسبباحات المنبباطر % 48تمثببل   2اببم 192المسبباحة المسببتهدفة تبلببغ 

 . 2ام 599ال ناعية الم ططة البالغ 

الرببوام المسببتهدف لتلببك المشببروعات تتجببه   ببءة أواوببية الببى قطبباق ال ببناعة 

 وإنشا  قاعدة ت ديرية تدفأ  معدالت الت دير

هذه المشروعات مؤهلة ألن تكون قطباً مءباعالً تنمويباً يبدفأ  معبدالت التعميبر البى 

 المناطر غير المأهولة المحيطة  ها

 مشروق التءريعة تدفأ  معدالت التعمير شرقا على مستوى وينا  

ومشروق شمال غبرب خلبيج السبويس تبدفأ  معبدالت التعميبر غر با علبى مسبتوى 

 .البحر األحمر 

و النسبة للمحور الشرقى لرناة السويس هناك امتداد لهذا المحور على الساحل 

الشرقى ل ليج السويس يشمل عيون مووى ورأس ودر وأ و زنيمة وأ و رديس 

ويمكن أن يتكامل هذا المحور مأ المحور  –والطور ورأس جارة ورأس راية 

 .الشرقى لرناة السويس 

 محور قناة السويس ال ناع 

مشروق شرق  وروعيد   

 وادي التكنولوجيا 

شمال غرب خليج 

 السويس 



 ( :القا مة والمقتر ة)المناطق الصناعية : الم ور السا لى لسيناء 

المسا ة  الصناعات المقتر ة
 (فدان)

 المنطقة الصناعية

 (مقتر ة)المنطقة ال رة برف   100 أنشطة التخزين ومنافذ تسويق المنتجات الصناعية
 منطقة  رة صناعية لميناء العري  100 توطين ا نشطة الصناعية المرتبطة بالميناء والمخازن والث جات

وبع  أنشطة ( زراعية و يوانية)الصناعات التجميعية والصناعات الغذا ية 
 الصناعات والور  الخدمية

 منطقة صناعية بالقرب من الميناء 238

الصناعات المعدنية وصناعة مواد البناء والصناعات الصغيرة القا مة على 
 الخامات التعدينية 

 منطقة صناعية جنوب مدينة العري  60

 ا نشطة الصناعية الصغيرة 
االرابيسك من جريد  –صناعة الكليم اليدوى )مركز لتنمية الصناعات البي ية 

 ... ( .النخيل 

 منطقة الصناعات ال رفية بالمساعيد 238

زجاج  –عبوات زجاجية  –النتاج مل  الطعام ، كربونات الصوديوم ، صودا كاوية 
 مسط 

 م  ة سبيكة 6665

مجمع للصناعات الزراعية ومصانع مواد البناء وانتاج الكبريت واستغ ل الغاز 
 الطبيعى

 المنطقة الصناعية بالشيخ زويد 80

الصناعات المرتبطة بالصيد الب ر وتعب ة وتجهيز االسماك وبع  الصناعات 
 الكيماوية وا نشطة القا مة على التصنيع الزراعى

 المنطقة الصناعية بب ر العبد 238

 :  ويتعامد على الم ور الشرقى لقناة السويس م ورين ر يسيين 
 :كاآلتى ( القا مة والمقتر ة)الم ور السا لى  لسيناء ويضم المناطق الصناعية  -1

ويجب أن تتكامل هذه المناطق الصناعية  –والمنطقة الصناعية بوادى التكنولوجيا ( بمنطقة بغداد)والم ور ا وسط الذى يضم منطقة الصناعات الثقيلة 
 .ق بهذه الم اور مع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ويمثل ميناء شرق بورسعيد المنفذ الر يسى للصناعات التصديرية المنتجة فى هذه المناط

 محور قناة السويس ال ناع 



 :مشروع انشاء المنطقة الصناعية شرق بورسعيد  -1

 كم 87فى أقصى شمال م ور قناة السويس بمسا ة  

 ويقع فى المثلث الذهبى بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا  

 وهذا الميناء م وري ومركزي لتجميع واعادة توزيع ال اويات 

بايضافة الى اقامة منطقة اقتصادية صناعية ت توى على صناعات خدمية وتجميع 

 .البضا ع يعادة تصديرها 

 :مشروع وادي التكنولوجيا بايسماعيلية بمنتصف م ور قناة السويس  -2
تقع المنطقة المخصصة لمشروع وادى التكنولوجيا بشبه جزيرة سيناء بالضفة  

 10الشرقية لقناة السويس داخل ال دود االدارية لم افظة االسماعيلية على بعد 
 . 2كم 72كم من ب يرة التمساح شرقًا ، وتبلغ المسا ة الكلية للموقع  والى 

 : السويس خليج غرب شمال ال ناعية المنطرة مشروق -1

 مسا تها وتبلغ كم 100 بمسافة القاهرة وعن كم 44 بمسافة السويس مدينة عن تبعد 
 وتجارية صناعية منطقة ينشاء يصل  دولى م  ى ممر على يطل كما ، 2كم 105

 .، وخدمية

 محور قناة السويس ال ناع  

 : لل ناعة الرا مة وينا  شراة مشروق -4

 التابعة الشركات وتأسيس سيناء بم افظة والبشرية الطبيعية والموارد الثروات وتنمية الستغ ل ال زمة والبرامج الخطط وضع الى الشركة وتهدف
 ايقتصادى بالنفع يعود مما بم ا صناعية نهضة ا  داثو  المتا ة الزراعية المعدنية الثروات على  تقوم التى الصناعية المجاالت فى لها

   . سيناء أهالى على وايجتماعى

مشروق شرق  وروعيد   

 وادي التكنولوجيا 

شمال غرب خليج 

 السويس 



 إنشاء المنطقة االقتصادية الخاصة بخليج السويس -1

 2مليون م 20:   المساحة •

 .تم طرح المشروع علي المطورين الصناعيين •

 .مطور  24تقدم للمشروع •

 .2008موعد تقديم العروض نهاية يوليه •

 محور قناة السويس ال ناع 

 



 مشروق وادي التكنولوجيا - 2

 

 

 

2مليون م 5:  ( المرحلة االول  للمطورين)المساحة. 

 تم طرل المشروق عل  المطورين ال ناعيين. 

 مطور  22تردم للمشروق. 

 2008موعد ترديم العروض نهاية أغسطس. 

 محور قناة السويس ال ناع 

  :الهدف من المشروع 
نشااء منطقاة للصاناعات التكنولوجياة وماا سايتبعها  يهدف المشروع بشكل عام الا  تنمياة وا 
من صناعات وخدمات وتسهيالت بمستوى متميز يتناسب ماع طريقاة تشاغيل واذن النوعياة 

 . من الصناعات ، وبما يحقق الجدوى المستهدفة من قيامها 

 منطرة وادي التكنولوجيا

 قناة السويس 



 :الموقع العام للمنطقة 
  تقع منطقة شرق بورسعيد بالركن الشمالى الغربى لسيناء  يث ي دها شماال

كم شرقا و  4كم تقريبا و بعمق يتراوح بين  22الب ر المتوسط بواجهة طولها 
 كم غربا  17

 220المنطقة تتبع اداريا م افظة بورسعيد و تبلغ مسا تها االجمالية  والى 
 فدان 52400/ 2كم

 :  الربط و االتصال

 بالوظة جنوب المنطقة و يتفرع منه الجسر الواقى المار / يمر طريق بورفؤاد
 .بموازاة قناة السويس  تى مدينة القنطرة شرق 

 لربط الطريق  18مخطط انشاء نفق يربط الضفة الغربية بالشرقية عند الكيلو
 .و اخدمة منطقة شرق بورسعيد  الدولى 

  

 محور قناة السويس ال ناع 

 أهداف المشروع :
فى  –ة االستفادة من وجود المنطقة ال رة الواقعة جنوب الميناء الم ورى المركزى والتى تضم مناطق اقامة الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغير 

نتاج البدا ل للمكونات المستوردة  .تنمية الصناعات التصديرية وا   
  .توفير المناخ االستثمارى المناسب الذى يساعد على جذب االستثمارات الم لية وا جنبية 

 

 منطرة شرق  وروعيد 

 مشروق منطرة شرق  وروعيد  - 3



 عن اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية سيناء برئاسة السيد بناء على القرارات الصادرة

 :  وهي كما يلي  06/06/2007الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 

 :    شركة سيناء القابضة للصناعةإنشاء  -4

 محور قناة السويس ال ناع 

 م التاريخ  الررار جهة التنءيذ

 وزارة االستثمار 

 وزارة التجارة والصناعة 

 وزارة السياحة 

 وزارة الموارد المائية والري

 وزارة الزراعة واستصالح االراضي 

محافظات شمال وجنوب سيناء 

 واإلسماعيلية وبورسعيد

التأكيددد علددي عدددم جددواز تخصدديص اراضددي 

بشددبه جزيددرة سدديناء إال بحددق االنتةدداع لةتددرة 

 محدودة ويسري علي الكافة

4/06/07/1 1 

 وزارة الدفاع

 وزارة االستثمار 

 وزارة التجارة والصناعة 

 وزارة الزراعة

دراسددددددة انشدددددداء كيددددددان او مظلددددددة محةددددددزة 

 :لالستثمار في سيناء في شكل 

شددركة قابضددة مسددارمة مصددرية صددناعية * 

 .زراعية 

شددددددركتين قابضددددددتين احدددددددرما للصددددددناعة * 

 . والثانية للزراعة 

 

4/06/07/2 2 



عن اجتماق اللجنة الوزارية لتنمية وينا   رئاوة الررارات ال ادرة تا أ  

  06/06/2007السيد الداتور رئيس مجلس الوزرا   تاريخ 

 م التاريخ  الررار جهة التنءيذ

 وزارة االستثمار 

 محافظ شمال سيناء

 

 

 

الدد   35الدددلول فددي الشددركة القاباددة بمسدداحة الدد   

فدان الجاهزة حالياً بمشروع تنمية شدمال سديناء وعلدي 

ان تتملدددل الشدددركة االراادددي وتددددفال المبدددال  ال زمدددة 

النشدداء المالددال الدد زت علددي ترعددة السدد ت الستصدد   

ال  فدان الدر  وتقدوت الشدركة ببيدال االراادي  200

 .بعد استص حها لشركات منعاَ من التفتت

تتبال الشركة االراادي الجداهزة وتقدوت بتنميدة بدا ي  

المسدداحات وبيعهددا فددي اددوء االشددترايات الزراعيددة 

والمحصدددولية واطنشدددية التدددي تحدددددها هيئدددة التنميدددة 

الزراعيددة وبحيددم يددتت الجمددال بددين الزراعددة واطنشددية 

 الصناعية المعتمدة عليها

4/06/07/3 3 

 وزراة االستثمار 

 وزارة التجارة والصناعة

 محافظة شمال سيناء

 

 وزارة الزراعة 

 وزارة الر  والموارد المائية

 محافظة شمال سيناء

الد  فددان  35اال  فدان من مسداحة الد   5تلصيص 

البندداء سدديناء شددريية ان تنشددن شددركة مددن ابندداء سدديناء 

لهالا الغرض حفاظاَ علي الملكية مدن التفتيدت وادمانا 

 .لحسن االستلدات باالسلوب اال تصاد 

4/06/07/4 4 



 م التاريخ  الررار جهة التنءيذ

 وزارة االسكان والمرافق 

 محافظة شمال سيناء 

 بالتنسيق مال الجهات المعنية

االستمرار في تنفيدال واسدتكمال تنفيدال مشدروعات البنيدة 

االساسددية فددي سدديناء شددريية ان يددتت دراسددة الجدددو  

 اال تصادية لكل مشروع 

4/06/07/5 5 

 محافظة شمال سيناء

 بالتنسيق مال الجهات المهنية

التشجيال علي زيادة التوين علي مد  يويل في سيناء 
 والال  يتيلبل

 توفير فرص عمالة. 

ربي المشروعات باماكن لتويين العاملين. 

توفير اللدمات الملتلفة. 

4/06/07/6 6 

 محافظ شمال سيناء

 وزارة التاامن االجتماعي

 وزارة التنمية المحلية

يتددولي السدديد اللددواء محددافظ شددمال سدديناء بالتنسدديق مددال 
السيدين وزير  التاامن االجتماعي والتنميدة المحليدة 
تدددددبير المسدددداعدات ال زمددددة لنقددددل يدددد ب المدددددارس 
لمسدداعدتهت علددي االنتظددات فددي الحاددور علددي ان يددتت 
اللددل مددن لدد ل اعتمددادات معدداال الاددمان االجتمدداعي 
واعتمدددادات المسددداعدات الملتلفدددة بدددوزارة التادددامن 

 .االجتماعي

4/06/07/7 

 

7 

عن اجتماق اللجنة الوزارية لتنمية وينا   رئاوة الررارات ال ادرة تا أ  

  06/06/2007السيد الداتور رئيس مجلس الوزرا   تاريخ 



 م التاريخ  الررار جهة التنءيذ

 وزارة االسكان والمرافق

 محافظة شمال سيناء

الجهددداز المركدددز  )تتدددولي وزارة االسدددكان والمرافدددق 

 ددر  بمحافظددة  4بيتدداَ  رويدداَ فددي  120بندداء ( للتعميددر

بتكلفدة  2007/2008شمال سيناء ل ل العدات المدالي 

 بيتاَ بكل  رية  30مليون جنية بوا ال  6

4/06/07/8 

 

8 

 وزارة التنمية المحلية 

 محافظة شمال سيناء

التنسدديق بددين وزارة التنميددة المحليددة ومحافظددة شددمال 

سدددددديناء بشددددددان موازنددددددة ديددددددوان عددددددات المحافظددددددة 

والمشدددروعات المليدددي تنفيدددالها فدددي ايدددار موازندددات 

 الجهات المركزية 

4/06/07/9 

 

9 

عن اجتماق اللجنة الوزارية لتنمية وينا   رئاوة الررارات ال ادرة تا أ  

  06/06/2007السيد الداتور رئيس مجلس الوزرا   تاريخ 

 لواال القواعد  30/10/2007وكاللل  9/7/2007اجتماع بتاريخ  2تت عقد عدد

 .إلنشاء الشركة واللجنة فى انتظار رد وزارة الدفاع 

 كما تت االتفاق على انشاء الشركة بالمحددات المالكورة فيما بعد  . 



 مليار جنية  6.5: االستثمارات المتو عة. 

 ال  عامل  18 :العمالة المتو عة. 

 مليار جنية : راس المال المرلص به. 

 المؤسسين : 

 وزارة التجارة والصناعة. 

 وزارة الدفاع. 

 وزارة البترول. 

سيناء محافظة .   

 الكيان القانوني  : 

 للحكومة المصرية % 100شركة مساهمة مصرية مملوكة. 

 معها مال إنشاء شركات تابعة لها تعمل فى مجال اطنشية الصناعية الملتلفة تساهت

  شركات القياع اللاص

 يشمل سيناء بالكامل  : النياق الجغرافي.   

 

 :إنشاء الشركة القابضة للصناعة فى سيناء  -4

 محور قناة السويس ال ناع 

E:/../../../Administrator/خرائط الاستراتيجية/استراتيجية قناة السويس.jpg


   غرض الشركة والنشاي اطساسى لها   : 

 القيام باألعمال الترويجية والتسويقية والدعائية للمشروعات الصناعية المقترحة

 .لالستثمار الصناعى فى محافظة سيناء 

 تأسيس والمشاركة فى رؤوس أموال شركات مسارمة مصرية تعمل فى النشاط

 .  سيناء  الصناعى فى محافظة

 وضع وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية والخرائط االستثمارية للمشروعات المقترح

 .  إقامتها على الثروات المعدنية 

 إنشاء مركز تدريب صناعى للكوادر البشرية لتوفير العمالة المدربة . 

 محطات  –محطات توليد الكهرباء ) إقامة وإدارة وتشغيل المرافق األساسية الالزمة

 .. ( .محطات تحلية المياه  –تكرير ومعالجة مياه الصرف 

 :إنشاء الشركة القابضة للصناعة فى سيناء 

 محور قناة السويس ال ناع . 4 



 الشركة القابضة للصناعة فى سيناءإنشاء 

 محور قناة السويس ال ناع . 4 

 االستثمارات المتوقعة 
 (بالمليون جنية ) 

 م المشروع 

 1 إنتاج الزجاج المسطح 610
 2  نشر وتقطيت وتجهيز الرخال 650
 3 إنتاج العبوات الدوائية الزجاجية 180
 4  انتاج كبريتات الماشنسيول 193
 5 استمراج وتينيف الرمال البيضاء 8
 6  انتاج اليودا الكاوية و الكلور 9

 7  انتاج كلوريد الماشنسيول 136
 8  انتاج السيليكون كرميد 514
 االجمالي  2300

   مشروعات صناعية تقوت أساسا على الثروات المعدنية المتوفرة  ا امة الشركة كما تستهد
  : فى سيناء مثل

  و د تت عمل الدراسات واللرائي االستثمارية للمشروعات المقترحة وبيانها كما يلي  : 



مشروع بتكاليف استثمارية  42عدد  قطاعياً والمشروعات المقترحة  الخرائط االستثمارية
 الف فرصة عمل   36مليار جنية وعدد عمالة متوقعة  2.8تقدر بنحو 

الخرائط االستثمارية والمشروعات المقترحة التي تم اعدارا كنشاط لشركة 
 :  سيناء القابضة للصناعة 

 اسم المشروع المقترح م
عدد 

 المشروعات 
التكاليف االستثمارية 

 بالمليون جنية 
 عدد العمال

 بااللف
 27 1926 14  الصناعات الكيماوية 1
 3 45 5 الصناعات التعدينية 2
 0.35 417 2 معدنيةالصناعات ال 3
 5.5 281 10 وقوي  الصناعات الهندسية 4
 0.3 107 7 الصناعات الغذائية  5
 0.1 9 1 صناعة الغزل و النسيج 6
 0.1 5.5 3 الصناعات الجلدية  7

 36.4 2790 42 االجمــــــــــالى 



 مليار دوالر  140: التكاليف االستثمارية 

 .الف فرصة عمل  280:  العمالة المتوقعة 

 .الف   800 :عدد السكان 

 (: المنطقة الصناعية)استثمارات  للبنية االساسية 

13.4  2030مليار دوالر مقسمة الي ثالث مراحل حتي عام. 

 :  محاور تنمية منطقة شرق بورسعيد 

 تتمثل فى المنطقة الحرة الصناعية تضم رذه المنطقة مختلف أنواع الصناعات .. التنمية الصناعية : المحور األول

 .الثقيلة والمغذية والتجميعية والصناعات البحرية والمينائية 

 اقامة مطار دولى لخدمة حركة السياحة والمستثمرين والتصدير واالستيراد فى .. التنمية السياحية : المحور الثانى

 .المنطقة الصناعية المجاورة وكذلك حركة الشحن والتصدير بالميناء الجديد 

 ورو فى منطقة أراضى االستصالح بأراضى سهل الطينة التى تقع فى جنوب .. التنمية الزراعية : المحور الثالث

 .ألف فدان 120المنطقة الصناعية وبها 

 وستقام على رذه المنتجات عده مشروعات للتصنيع الزراعى مثل مشروعات التجةيف والتعليب لمنتجات الخضراوات

 .والةاكهة 

 ألف فدان جنوب الميناء والمنطقة الصناعية ورى شبه بحيرة  50حيث توجد .. تنمية الثروة السمكية : المحور الرابع

 يجرى تطويررا وتحويلها الى منطقة مزارع سمكية النتاج أجود األسماك لالستهالك المحلى والتصدير 

 محور قناة السويس ال ناع   



 .أعمال التغالية بالكهرباء 

 ميجا وات  650متوفر محية توليد بقدرة 

 ميجاوات  10متوفر محية محوالت مؤ تة بقدرة 

 :أعمال التغالية بالغاز اليبيعى 

  تت توفير لي غاز بجنوب المنيقة. 

  المو   التنفيال  للبنية اطساسية بمنيقة شرق بورسعيد

 محور قناة السويس ال ناع 

 :السكل الحديدية 

 لي السكة الحديدية من لي القنيرة شرق  /
 .العريال يمر جنوب المنيقة الصناعية 

  تت تنفيال لي السكة الحديد يمر بين الشريحتين أ
 ب بالمنيقة الصناعية إلى الميناء المحور  . 

 :اليرق 

 بالوظة يمر جنوب المنيقة / يريق بورفؤاد
 .الصناعية 



 ( :وشمال خليج السويس –وادي التكنولوجيا  –شرق بورسعيد )معايير اختيار مشروع  
 المعيار شرق بورسعيد شمال خليج السويس وادى التكنولوجيا

 .يتوسط محور قناة السويس
 .يقع الضفة الشرقية من قناة السويس 

يمثاااااال نقطااااااة انطااااااالق لوسااااااط ساااااايناء وارتباطااااااة 
 .بالصناعات الثقيلة

تتمياااز منطقاااة المشاااروع بعااادة مميااازات نسااابية توطنياااة 
 :نتيجة لعدة عوامل متنوعة منها 

الموقااع الجغرافاا  المتميااز عنااد الماادخل الجنااوب  لقناااة 
 السويس 

وقااوع منطقااة الدراسااة فاا  مقااع متوسااط لمحاااور تنميااة 
سيناء وقنااة الساويس وشامال الصاحراء الشارقية وشارق 

 .الدلتا والقاورة الكبرى 
يباادأ ماان جنوبهااا خااط سااوميد لنقاال البتاارول ماان خلاايو 

 .السويس ال  أوروبا والواليات المتحدة األمريكية 

تتميررز منطقررة غرررر التفريعررة ممميررزات تفضرريلية 

نتيجررة للموقررت الجىرافررى المتميررز عنررد مرردخر قنرراة 

السررويس الشررمال ووجررودة علررى مسررار المطرروص 

 .المالحية العالمية العامرة لقناة السويس 

 تتميز المنطقة الماصة مالمشروع مامكانيرة اقامرة

 .ميناء ممورى 

 توافر الميرزة التنافسرية النسربية للمينراء ممرا يم رر

 .عامر جذب لسفن الماويات القادمة من الشرر 

 الميزة النسبية 

ياادرس وااذا المعيااار ماان خااالل ماادى تااوفر المااواد 
الخام والعمالة وعناصر البنياة األساساية للمشاروع 
ومدى تأثير ذلك عل  اقامة مجتمعات عمرانياة ، 
فماان خااالل راسااة أرر المشااروع وامكانياتاا  نجااد 

 :أن 
نجاااااااد أن المنطقاااااااة الصاااااااناعية تلعاااااااب دور : أوال 

 .رئيس  كنشاط قائد للمنطقة 
تااااااااوافر المشااااااااروعات البحثيااااااااة العلميااااااااة : ثانيااااااااا 

 .التكنولوجية 
تاااوافر الماااواد الخاااام ووساااائل المواصاااالت : ثالثاااا 

 .التسويقية الالزمة 

ويعتماااااد واااااذا المعياااااار أساساااااًا علااااا  تاااااوافر المميااااازات 
التوطنيااة فاا  المنطقااة ماان حيااث المااواد الخااام والعمالااة 
والسالع الالزمااة القاماة ميناااء محاورى واهياار صااناع  
مميز تعتمد علي  القاعدة االقتصادية المطلوب اقامتها 

. 
امكانيااة اقامااة منطقااة صااناعية تااؤدى الاا  تنميااة ودفااع 
عجلاااة االقتصااااد المحلااا  وبالتاااال  القاااوم  تقاااوم علااا  
تنااوع فاا  الاهياار الصااناع  ماان منطقااة صااناعة حاارة 

 .وعامة 
توافر شبكة بنية أساسية متطورة ف  المنطقة مما يخدم 

 .المنطقة الصناعية والميناء 
وجااااود ثااااروات ومااااوارد طبيعيااااة مثاااال الحجاااار الجياااارى 
والاااديولوميت والفحااام والبتااارول والثاااروات السااامكية مماااا 
يؤدى ال  تنوع االنشطة والمواد الخاام مماا يولاد قاعادة 
اقتصاااااادية وائلاااااة تاااااؤدى الااااا  جاااااذب األيااااادى العاملاااااة 

 .والتوطن بها 

ترروافر المميررزات التوصنيررة فررى المنطقررة مررن حيرر  

توافر المواد المال والعمالة والسلت الالزمة القامرة 

ظهيرررررر صرررررناعى مميرررررز تعتمرررررد عليررررره القاعررررردة 

 .االقتيادية المطلوب اقامتها فى المنطقة 

 اقامة منطقة صرناعية متنوعرة سرواء كانري ةقيلرة

أو متوسرررطة أو صرررىيرة ممرررا يمكرررن المنطقرررة مرررن 

 توفير فرص عمر ومالتالى جذب األيدى العاملة 

 امكانيات النمو 



 المعيار شرق بورسعيد شمال خليج السويس وادى التكنولوجيا

المقصود بها قدرة المنطقة عل  استيعاب الزيادة 
السكانية عن طريق التوسع األفق  والرأس  مع 

 . توافر شبكة البنية األساسية الالزمة

ولذلك فقد تم االستعانة بالمؤشرات العلمية ف  
تخطيط المناطق الصناعية التكنولوجية حت  
تستطيع أن تستوعب حجم العمالة وبالتال  

وادى النيل ، وقد  منتمتص الزيادة السكانية 
قدرت حجم العمالة بالنسبة للكثافة الصناعية ف  

المشاريع العالمية المماثلة بنسبة تتراوح بين 
/ عامل 40أى حوال  )وكتار / عامل 100
أى حوال  )وكتار / عامل 700ال  ( فدان
 (فدان/ عامل 295

فرصاة عمال  25305توافر فرص عمال تصال الا  
 360مبدئيًا ، ولكن وفقًا للتعديل النهائ  يصل الا  

 .ألف فرصة 

اتجاااا  التفكياااار الاااا  اسااااتغالل المنطقااااة الشاااارقية 
لبورسااااعيد القامااااة مشااااروع شاااارق التفريعااااة لكاااا  
يساامب بتوسااع القاعاادة االقتصااادية باقامااة منطقااة 
صااناعية وتجاريااة عايمااة المنفعااة وعماال شاابكة 
بنية أساساية ، ويشاير التخطايط المبادئ  لمنطقاة 

ألاااف فرصاااة  200شااارق التفريعاااة الااا  امكانياااة 
عماال وتحريااك عاادد كبياار ماان السااكان يمكاان أن 

ألااااااف نساااااامة ماااااان المناااااااطق  600يصاااااال الاااااا  
 المختلفة 

 الطاقة االستيعابية 

يقاااااااس المضاااااااعف االقليماااااا  بماااااادى العالقااااااات 
والترابطات الموجودة بين مختلف األنشطة داخل 
االقتصاد االقليم  ومدى تأثير الدفعات المتولادة 
من أحاد األنشاطة فا  داخال االقتصااد القاوم  ، 
وماان ثاام نجااد أن منطقااة الدراسااة قااد اتيحاات لهااا 
الفرصااااااة لتنااااااوع األنشااااااطة ماااااان خااااااالل النشاااااااط 

 .الصناع  المتنوع والبحث  والعلم  المميز 

يقااااااااااس المضااااااااااعف االقليمااااااااا  بمااااااااادى العالقاااااااااات 
والترابطاااات الموجاااودة باااين مختلاااف األنشاااطة داخااال 
االقتصاد االقليم  ومدى تأثير الدفعات المتولدة من 
احد االنشطة ف  داخل االقتصاد القوم  ، ومن ونا 
نجد أن منطقة الدراساة تتاوافر بهاا أنشاطة اقتصاادية 
متنوعاااااة فااااا  األومياااااة النسااااابية مماااااا يتااااايب الفرصاااااة 
لاهاااااور عامااااال النشااااااط القائاااااد وتاااااأثيرة علااااا  بااااااق  
االنشاااااطة مااااان خاااااالل العالقاااااات االمامياااااة والخلفياااااة 
وبالتاااال  ياهااار ذلاااك لناااا مااادى الماااردود االقتصاااادى 
 من المنطقة وبالتال  مدى تحقيق التنمية العمرانية 

منطقرررة الدراسرررة تتررروفر مهرررا مجموعرررة أنشرررطة 

اقتيادية متنوعة فرى األهميرة النسربية ممرا يتريح 

الفرصة لعمرر عالقرات أماميرة وخلفيرة مرين تلر  

األنشررطة ممررا يولررد دفعررات فررى دخررر االقتيرراد 

القومى ، ويظهرر مالترالى دور النشراص القائرد فرى 

 .تمري  القاعدة االقتيادية 

 المضاعف االقليمى 

 ( :وشمال خليج السويس –وادي التكنولوجيا  –شرق بورسعيد )معايير اختيار مشروع  



قليم القناة
 
 : وضع التنمية الصناعية فى ا
ترشب االساتثمار ( وكتار100)الصغر النسب  لمساحة المنطقة الصناعية القائمة ف  بئر العبد : م افظة شمال سيناء

صاايد  –التحجيار  –الزراعاة )الصاناع  المقتارح فا  المنطقاة الن يتجا  للتخاديم علا  األنشااطة األولياة فا  المحافااة 
شمال غربا  الساعودية  –االقليم الثالث  –عل  مستويات المحافاة )باالضافة ال  اشباع الحاجات المحلية ( األسماك 

 ( .وجنوب غرب  األردن
 : مناطق صناعية  3تضم المحافاة : م افظة السويس 

 . ألف عامل 18حجم العمالة ( وكتار) 1260منطقة صناعات ثقيلة مساحة 
 عامل  4200حجم العمالة ( وكتار) 231منطقة طريق االسماعيلية  مساحة 

 عامل 2600وكتار حجم العمالة  55منطقة طريق ناصر مساحة 
 : منطقة صناعية 2تضم المحافاة : م افظة االسماعيلية 

 عامل6000وكتار حجم العمالة 152المنطقة الغربية مساحة 
 عامل 1200وكتار حجم العمالة  71.5منطقة الصناعات الخفيفة مساحة 

 : تضم المحافاة ما يل  : م افظة بورسعيد 
 عامل 2500وكتار حجم العمالة  34المنطقة الحرة الصناعية مساحة 

 عامل  3000وكتار حجم العمالة  15مناطق استثمار صناع  محل  مساحة 
 .تضم المحافاة الكثير من الصناعات التحويلية : م افظة الشرقية 

 : تضم مشروعات صناعية ومنها : م افظة جنوب سيناء 
  .مشروع النتاج الفيرومنجنيز  -مشروع النتاج الكاولين  -مشروع النتاج الجبس 

 



 :معايير إختيار المشروعات الصناعية المرشحة لالستثمار
خاصاًة التاي تتاوافر  الصاناعيةبما يضمن توافر مقومات نجااح المشاروعات  المقترح الصناعى تمتع الم افظة بميزة نسبية في النشاطمدى 

 .)فرز وتجهيز الخضروات والفاكهة ، اإلنتاج الحيواني والداجن، المشروعات النسيجية / مشروعات تصنيع منتجات زراعية( مدخالتها
 . )صناعات األسمدة واستخالص الزيوت والعطور (القدرة التصديرية للنشاط 

حيااث إعطاااء أولويااة لمشااروعات االسااتكمال ومشااروعات اسااتغالل الطاقااات العاطلااة  مناسززبة التكلفززة االسززتثمارية للمشززروع الصززناعي مززن
 .ترشيًدا لالستثمارات

 .) إنتاج ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والبترول ومنتجات  مشروعات)الوظيفة ايقليمية للم افظةمساومة المشروع  الصناعي في دعم 
 .من حيث التركيز عل  المشروعات الصغيرة والورش والصناعات الحرفية واليدوية توفير فرص عمل كثيفة،

بحيااث تكااون األولويااة للمشااروعات محاادودة المساااحة لترشاايد اسااتخدام األرر بصاافة عامااة  ،الصززناعى م ءمززة المسززا ة ال زمززة للمشززروع 
واالقتصاااد فااي المرافااق ، واالتجااان لتااوطين المشااروعات الكبياارة فااي مناااطق االمتااداد المقترحااة للمحافاااة مااع مراعاااة تفعياال قاارار حااار إقامااة 

 .مشروعات صناعية جديدة بالكتل العمرانية القائمة لمدن المحافاة، وتوجيهها نحو المناطق الجديدة المخططة/ منشآت
 -:مشروعات ايستثمار بقطاع الصناعة

 175450 مليون جنيا  تاوفر فارص عمال لنحاو 33615 مشروًعا بقطاعات الصناعة والتعدين والبترول بإستثمارات تقدر بنحو 1862 عدد
 : ألف عامل غير مشطوب  

 مشروعات االستثمار المقتر ة فى قطاع الصناعة والتعدين والبترول بم افظات إقليم قناة السويس

 (فرد)فرص العمل الكلّية  (مليون جنيه)التكلءة االوتثمارية  عدد المشروعات المحافظة

 22400 2505 119 الشرقية

 21000 10960 453  وروعيد

 16450 3200 478 اإلوماعيلية

 73300 11525 683 السويس

 33500 3545 23 شمال وينا 

 8800 1880 106 جنوب وينا 

 175450 33615 1862 اإلجمالى



 مليار جنية  6.5: االستثمارات المتو عة. 
 ال  عامل  18 :العمالة المتو عة 

 مشروعات صناعية تقوت أساسا على الثروات المعدنية  وتستهد  ا امة الشركة  جار  إنشاء
  : المتوفرة فى سيناء مثل

مشروع إنتاج الزجاج المسيح. 

مشروع نشر وتقييال وتجهيز الرلات  

مشروع إنتاج العبوات الدوائية الزجاجية 

مشروع انتاج كبريتات الماغنسيوت  

مشروع استلراج وتصني  الرمال البيااء 

مشروع انتاج الصودا الكاوية و الكلور  

مشروع انتاج كلوريد الماغنسيوت  

مشروع انتاج السيليكون كربيد  

هالا باالاافة إلى الصناعات التى تقوت على المحاصيل الزراعية مثل صناعة السكر من البنجر 
وصناعة زيت الزيتون وكاللل الصناعات التى تقوت بتوفير احتياجات الفنادق والقر  السياحية 

 بجنوب سيناء

 :محافظة شمال سيناء 

 الشركة القابضة للصناعة فى سيناءإنشاء 

../../../../Administrator/خرائط%20الاستراتيجية/استراتيجية%20قناة%20السويس.jpg


 :محافظة السويس 

 محور قناة السويس ال ناع . 4 

 ( :المنطقة الصناعية ) الموقف التنفيذى للمشروع 

تاام تسااليم ( مهنززدس أنززس سززاويرس) شززركة السززويس للتنميززة الصززناعية (  1) قطززاع رقززم
 2مليااون م 10غياار أناا  قااد تاام تعااديلها إلاا  ( 2مليااون م 21.7)األرر  المخصصااة للشااركة 

 . 2كم 3وتم اعداد المخطط العام للمشروع والتفصيل  لمساحة 
 (. م مد أبو العينين )شركة الدورادو ( 2)رقم  قطاع

وتام اعاداد المخطاط  2مليون م 13وقد تم تعديلها ال  ( 2مليون م 23)تسليم االرر للشركة 
 . 2كم 8التفصيل  للمرحلة األول  

 :الشركة المصرية الصينية ل ستثمار  3قطاع رقم 
، وتم توقيع عقد تصميم مع شركة تيد سويس إنترناشايونال  2مليون م 21.85تم تخصيص -

 .الصينية 
 ( :مهندس أ مد عز)شركة تنمية خليج السويس ( 4)قطاع رقم 

وتام اعاداد المخطاط العاام والتفصايل  للمرحلاة األولا   (2ملياون م 21.47)تم تساليم األرر -
 .كم  5.3بمساحة 

 
 ( :م مد فريد خميس)شركة الشرقيون للتنمية الصناعية ( 9)قطاع رقم 

 . مليون متر 9.93تم تخصيص 
 :شركة ديكوم خليج السويس 

 . ( 2ألف م 122) تم تسليم األرر 
 الم ط  التء يلى لمشروق شمال غرب خليج السويس



 :محافظة السويس 

 إنشاء المنطقة االقتصادية الخاصة بخليج السويس

 2مليون م 20:   المساحة •

 .تم طرح المشروع علي المطورين الصناعيين •

 .مطور  24تقدم للمشروع •

 .2008موعد تقديم العروض نهاية يوليه •



 :محافظة االسماعيلية 

 .مشروع وادي التكنولوجيا 



 :محافظة االسماعيلية 

 مشروع وادي التكنولوجيا

 

 

 

2مليون م 5:  ( المرحلة االولي للمطورين)المساحة. 

 تم طرح المشروع علي المطورين الصناعيين. 

 مطور  22تقدم للمشروع. 

 2008موعد تقديم العروض نهاية أغسطس. 

 محور قناة السويس ال ناع . 4 

 ي :الهدف من المشروع 
وااادف المشاااروع بشاااكل عاااام الااا  تنمياااة وانشااااء منطقاااة للصاااناعات التكنولوجياااة وماااا 
سيتبعها من صناعات وخدمات وتسهيالت بمساتوى متمياز يتناساب ماع طريقاة تشاغيل 

 . وذن النوعية من الصناعات ، وبما يحقق الجدوى المستهدفة من قيامها 



 المناطق الصناعية الواقعة على محور قناة السويس

 المناطق الصناعية بمحافظة بور سعيد



 المناطق الصناعية والمناطق ذات الثقل
 بإقليم قناة السويس 



 محافظة السويس: 

المناطق الحرة العامة 

المنطقة الصناعية شمال خليج السويس 

منطقة صناعات ثقيلة 

منطقة طريق االسماعيلية 

منطقة طريق ناصر 

فادان وتشامل  ٢١٢فادان، وبمنطقاة جبال عتاقاة ومسااحتها حاوال   ٧٦فادان، باألدبياة بمسااحة  ١٨مناطق ببورتوفيق بمسااحة  ٣وتشمل  المناطق ال رة العامة -
حاساب األلا ، ال مشروعات التخزين والسيما مشروعات تموين السفن والخدمات البحرية وتصنيع المعادات البحرياة ومعادات الساالمة واإلنقااذ ومجاال تجمياع أجهازة

ساافن، درفلااة ال وطحاان وتعبئااة خااام البارياات، بناااء اليخااوت والساافن الصااغيرة وتكسااير الساافن وبناااء الوحاادات العائمااة وتصاانيع منتجااات األلومنيااوم، تخاازين وتقطيااع
 .وتشكيل الصاج وتصنيع الهياكل المعدنية وتصنيع وتجميع األوناش العلوية

وتضام مجموعاة متنوعاة مان الصاناعات الثقيلاة والصاناعات البتروكيماوياة وتكريار  ٢كام  ٢٣٣وتشاغل مسااحة قادروا  المنطقة الصناعية شمال خلزيج السزويس-
 .بترول وتركيز خامات الحديد والصلب واألسمدة

 . ألف عامل 18حجم العمالة ( وكتار) 1260مساحة  منطقة صناعات ثقيلة
 عامل  4200حجم العمالة ( وكتار) 231مساحة   منطقة طريق االسماعيلية

 عامل 2600وكتار حجم العمالة  55مساحة  منطقة طريق ناصر

 السويس
الحرة 

منطرة عتاقة   بروتوفير

 وتووعاتها
شمال غرب خليج 

 السويس
ال ناعات 

 ال ءيءة

عدد المنشأتالنشـــــــــــــــــاط
قيمة

اإلنتاج

التكاليف 

اإلستثمارية

عدد 

العمال
األجور

106152850861997865630053469792االجمالـــــى

  محافظة السويس  يان إجمالى للمنشأت المسجلة 

2008عام  موزعة على األنشطة  

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس



 محافظة االسماعيلية: 

المنطقة الصناعية الغربية 

المنطقة الحرة العامة 

 (  منطقة ابوخليةة)منطقة الصناعات الخةيةة 

مشروع وادي التكنولوجيا 

بمساااحة إجماليااة تعااادل  المنطقززة الصززناعية الغربيززة-
أالف  6مليااون متاار مربااع تقريبااا، ويتوقااع تااوفير  1.52

فرصاااة عمااال ومخصصاااة للصاااناعات متوساااطة الحجااام 
 .وبعر األنشطة الخدمية

. وكتار  17.5بمساحة  : منطقة الصناعات الخفيفة-
 .عامل  1200حجم العمالة 

وتضم مشروعات منسوجات ومالبس جاوزة وتجميع وتصنيع أجهزة كهربائية  )مليون متر مربع 3.47 (فدان  ٨٠٠وتبلغ مساحتها نحو  المنطقة ال رة العامة -
 .ةومنافات صناعية وبويات وتجميع وتصنيع موتورات وقطع غيار ولوازم السيارات وصناعات معدنية وجلدية وتعبئة وتغليف وغربلة حاصالت زراعي

ألاف فادان حياث إقاماة الصاناعات عالياة التقنياة فاي مجاال اإللكترونياات واالتصااالت وتكنولوجياا المعلوماات  ١٦بمسااحة حاوالي  مشروع وادي التكنولوجيا
 .والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وتكنولوجيا تصنيع الخامات الدوائية والكيماويات الوسيطة

 2008عام  موزعة على األنشطة  محافظة االوماعيلية  يان إجمالى للمنشأت المسجلة

عدد المنشأتالنشـــــــــــــــــاط
قيمة

اإلنتاج

التكاليف 

اإلستثمارية

عدد 

العمال
األجور

1924001352251472221421175857األجمـــــــــــالى

المنطرة ال ناعية 

(أ و خليءة)  

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس



  محافظة بورسعيد: 

 الحوض  السمكي1.

 شمال غرب بورتكس 2.

.3 C1 

.4  C6 

.5 C7 

.6 C8 

.7  C9 

.8C11 

المناطق 

الصناعية 

 محل الدراسة

C
7 

، وتشمل صناعات إنتزاج الم بزس الجزاهزة ٢ألف م  ٤٩٤وتبلغ المسا ة المخصصة للمشروعات  والي  المنطقة الصناعية ال رة .9
 ,,,والمنتجات الجلدية 

، وتشززتمل علززى منززاطق للصززناعات الثقيلززة والمتوسززطة ٢كززم  87.6علززى مسززا ة إجماليززة  المنطقززة الصززناعية بشززرق بورسززعيد .10
 ,,,والخفيفة ومراكز خدمات صناعية

عدد المنشأتالنشـــــــــــــــــاط
قيمة

اإلنتاج

التكاليف 

اإلستثمارية

عدد 

العمال
األجور

3025923251281425924128211336االجمالـــــى

 2008ال ناعية عام  موزعة على األنشطة  محافظة   وروعيد  يان إجمالى للمنشأت المسجلة

  المناص  اليناعية مأقليم قناة السويس



(:مشروعات البتر وايماويات)المشروعات الكبري . 2  

1
شركة السخنة للتكرير 

والبتروكيماويات

مدينة السخنة – على األرض المملوكة 

لشركة السويس 

للتنمية الصناعية بالقطاع الصناعى األول

1196.1500

2

شركة هورايزون سوتانك

تخزين وتصنيع المنتجات 

البترولية

)بالمنطقة الحرة الخاصة - السويس(

شمال قطاع العين السخنة داخل االراضى 

الخاصة بشركة سوميد

12050 دوالر أمريكى178 ألف م2

1بورسعيد3
الشركة المصرية إلنتاج 

البروبلين
69.75مدينة الجميل - محافظة بورسعيد

732 

مليون دوالر
1000

1
سينابكو)سيناء للمنتجات 

البترولية(

شمال غرب خليج السويس – جنوب خط 

السوميد
400

الشركة القابضة الكويتية2

جنوب المنطقة اإلقتصادية – شمال غرب 

خليج السويس

 – بجوار أنابيب نقل البترول لشركة سوميد

476

مشروعات جارى دراستها

2السويس

مشروعات حصلت على الموافقة

2السويس

التكاليف اإلستثمارية

)بالمليون(
عدد العمالة الموقع

المساحة 

)بالفدان(
المحافظةم

عدد 

المشروعات
إسم الشركة



 (:مشروعات الجبس)المشروعات الكبري  .2 

1اإلسماعيلية1

شركة المصرية 

للجبس

)توسع(

منطقة أبو خليفة- مدينة 

القنطرة غرب - محافظة 

االسماعيلية

ــــــــــــــــــــ15 فدان

1السويس2
شركة صناعة 

الجبس الفاخر

المنطقة الصناعية - 

محافظة السويس

20 ألف 

م2
98250

1جنوب سيناء3
شركة سيناء 

للجبس

طريق عسل - راس سدر - 

جنوب سيناء

 150

الف م2
ــــــــــــــــــــ

مشروعات جارى دراستها

عدد العمالةالتكاليف اإلستثمارية )بالمليون(  المحافظةم
عدد 

المشروعات
المساحة  الموقعإسم الشركة



1السويس1
شركة السويدى 

للصناعات الكيماوية

المنطقة الصناعية 

جنوب المنطقة 

اإلقتصادية - 

21520600 مليون م2

رواج للصناعة والتجارة2

المنطقة الصناعية 

- محافظة 

السويس

من 40 - 50 

ألف م2
220150

3Agrifos Egypt    

السخنة -السويس 

أو

ادفو - أسوان

من 2.5 -3 

مليون م2
320300

السويدى لألسمدة4
العين السخنة - 

محافظة السويس
2926.7400 مليون م2

1السويس5
شركة النصر لألسمدة 

والصناعات الكيماوية
ــــــــــــــــــــغير محددةالسويس

مشروعات تقدمت بعد إنتهاء مدة اإلعالن

3السويس

مشروعات جارى دراستها

مشروعات تقدمت بعد اإلعالن

التكاليف اإلستثمارية

)بالمليون(
عدد العمالة المساحة  الموقع المحافظةم

عدد 

المشروعات
إسم الشركة

(:االومدةمشروعات )المشروعات الكبري . 2  



تراست لكربونات الصوديوم1االسماعيلية1
المنطقة الصناعية - قرية ابو 

خليفة - مركز القنطرة

1-1.1 

مليون م2
9181200

2
شركة الخير والبركة لإلستصالح 

الزراعى
52400 ألف150 الف م2منطقة بئر العبد

1741.53500مليون م2مدينة مزار - مركز بئر العبدشركة تراست لكربونات الصوديوم3

الشركة الدولية للسبك )افكو(4
منطقة الوسط بشمال سيناء أو 

بئر العبد

من 250 إلى 300 

ألف م2
521.3400

1بورسعيد6
TCI Sanmar Chemicals

تى سى أى سنمار للكيماويات

- )C9( المنطقة الصناعية

الرسوة - بور سعيد
ــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروعات جارى دراستها

3شمال سيناء

التكاليف اإلستثمارية

)بالمليون(
عدد العمالة المحافظةم

عدد 

المشروعا

ت

المساحة  الموقعإسم الشركة

(:ال ودا أش –ار ونات ال وديوم مشروعات )المشروعات الكبري . 2  



700ألف م2العين السخنة - السويس1saint gobain glassالسويس1
100

يورو
200

تراست1االسماعيلية2

المنطقة الصناعية - 

قرية ابو خليفة - مركز 

القنطرة

600- 700

ألف م2 
5852500

1السويس3
الشركة المصرية الهندسية 

للزجاج

المنطقة الصناعية شمال 

غرب خليج السويس

69.76

فدان
ــــــــــــــــــــــــــــ

مشروعات جارى دراستها

مشروعات حصلت على الموافقة

التكاليف اإلستثمارية

)بالمليون(
عدد العمالة المحافظةم

عدد 

المشروعات
المساحة  الموقعإسم الشركة

(:الزجاجمشروعات )المشروعات الكبري . 2  



1اإلسماعيلية1

المصرية 

العربية للسكر

 والصناعات 

الغذائية

قرية أبو خليفة  القنطرة 

شرق  محافظة اإلسماعيلية
30011201050

1اإلسماعيلية1

شركة 

اإلسماعيلية 

للسكر)اسما(

قرية أبو خليفة 

محافظة اإلسماعيلية
250

1السويس2
الشركة 

المصرية للسكر
30.6800600ميناء السخنة

مشروعات حصلت على الموافقة

بالسجل الصناعى

مشروعات جارى دراستها

التكاليف االستثمارية

)بالمليون(
عدد العمالة المحافظةم

عدد 

المشروعات
الموقعإسم الشركة

المساحة 

)بالفدان(

(:السكرمشروعات )المشروعات الكبري . 2  



 الموارد التعدينية
رضها، وكذلك المتبخرات التي يتيسر الحص -

 
عليها ول خامات الثروة المعدنية المرتبطة في تكوينها بالصخور الرسوبية والنارية والمتحولة المكونة ال
 .من مياه البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة والبحيرات فيما بين السويس وبورسعيد 

  .بمحافظة بورسعيد ) كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام -
كبر مناطق إنتاج الزيت الخام في مصر حيث يمثل متوسط إنتاجها السنوى نحو  -

 
ما بالنسبة للزيت الخام فتعتبر منطقة خليج السويس ا

 
 % ٧٧ا

خيرة بنسبة تتراوح مابين 
 
ضيفت سيناء التي تشارك في السنوات اال

 
، فإن نصيب إقليم القناة وسيناء من  %٧و % 5من اإلنتاج الكلى ، وإذا ا

 % .85 -٨٠إنتاج مصر من الزيت الخام يرتفع إلى 
كـثر من  -

 
من طاقة التكرير المتاحة لجميع معامل التكرير على مستوى الجمهورية ، ويحتوى حوض خليج السويس % 30يقوم اإلقليم بتكرير نحو ا

كـثر من 
 
من إجمالي البترول المكـتشف في مصر ، وهناك فرص وجود حقول على الساحل الشرقي لخليج السويس الزالت قوية ، وعلى % 90 على ا

 .طول قناة السويس ، وفى وسط سيناء ، وفى شمال سيناء شرق بورسعيد 
همية النسبية لمساهمات حقول الغاز الطبيعي ومشتقاته ، ويرجع ذلك إلى الوزن النسبى الكبير لحقول شقير، وإلى االكـتشافات 

 
وتتصاعد اال

 .الحديثة للحقول البحرية الواقعة بالبحر المتوسط شمال بورسعيد ، وشمال سواحل شمال سيناء 
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 المطارات الميرية مإقليم القناة

المطـــــارات الم ريــــة  اقليم قناة 
(مطارات 7السويس  )  

 مطارات دولية
(1) 

مطارات محلية 

(4تست دم دوليا  ) 

 مطارات محلية
(2) 

 الطور

  طا ا  الجورة

   ور وعيد

  وانت ااترين

 العريش

الشيخ شرم   

 الموانى البمرية مإقليم القناة

 موانى تجــــارية

(8) 

 موانى ت   ية

موانى 

  ترولية

(8) 

موانى 

 تعدينية

(3) 

 الموانى البحــــرية

 الطور

 

  شرم الشيخ

 

  نويبأ

 

  األد ية

 

   و  البترول

 

 السويس

 

 العري 
 

وعيد  ور   

 

 وسائر النقر والمواصالت



  الموارد الصناعية
 يضاااام اإلقلاااايم قاعاااادة صااااناعية ضااااخمة تعتمااااد بصاااافة
 رئيساااية علااا  مخرجاااات القطااااع الزراعاااي ومساااتلزمات 
 الوسيطة ، مثل المالبس الجاوزة والمنتجات الجلدياة ،
 وتجمياااع وتصااانيع األجهااازة وتعبئاااة الحاصاااالت والماااواد
 الغذائيااة والمنتشاارة فاا  ماادن محافاااات اإلقلاايم وخاصااة
 بالمناااااطق الصااااناعية الحاااارة واالسااااتثمارية ببورسااااعيد ،
واإلساااماعيلية ، والصاااناعات عالياااة التقنياااة فاااي مجاااال 
اإللكترونياااااااات واالتصااااااااالت وتكنولوجياااااااا المعلوماااااااات 

وتكنولوجيااااااا  والمعاااااادات الطبيااااااة والتكنولوجيااااااا الحيويااااااة
تصاانيع الخامااات الدوائيااة والكيماويااات الوساايطة بااوادي 
التكنولوجيا باإلساماعيلية ، وكاذلك مشاروعات التخازين 
وتمااوين الساافن والخاادمات البحريااة ، وتصاانيع المعاادات 
البحريااااة ومعاااادات السااااالمة واإلنقاااااذ ، وبناااااء اليخااااوت 
والسفن الصغيرة وتكسير السفن وبناء الوحدات العائمة 
، وتصااااااانيع وتعبئاااااااة األعاااااااالف واألساااااااماك ، ودرفلاااااااة 
وتشكيل الصاج ، وتصنيع الهياكل المعدنياة بالمنااطق 
الحااااارة بمحافااااااة الساااااويس ، وتجمياااااع سااااايارات النقااااال 
الخفياااف وماااواد البنااااء والحدياااد والصااالب بشااامال خلااايو 

 .السويس 



سمنت القائمة والمقترحة  بإقليم قناة السويس
 
 اقليم قناة السويس فىتوزيع مصانع الحديد القائمة وتحت الدراسة  توزيع مصانع اال





 ( القائمة والمقترحة)صناعة الغزل والنسيج  التمركز الجغرافى لصناعة الغزل والنسيج

 



  قطــــاع الصناعـــات الكيميائيــــــة :باقليم قناة السويس  )القائمة والمقترحة (قطـاع الصناعـات الغذائيـة



 ال ريطة ال ناعية االوتثمارية  إلقليم قناة السويس

 مشروعات االستثمار المقتر ة فى قطاع الصناعة والتعدين والبترول

 عدد المشروعات المحافظة
 التكلءة االوتثمارية

 (مليون جنيه) 

فرص العمل الكلّية 

 (فرد)

 175450 33615 2294 اإلجمالى

 883000 149249 12523 اجمالى الجمهورية

 %19.9 %22.5 %18.3 القليم قناة السويس% 



التدرج الهرمى لمناطر 

 التنمية ال ناعية



محاور التنمية ال ناعية 

  إقليم قناة السويس

 إعداد أستراتيجية التنمية الصناعية علي مستوي اقليم قناة السويس



 : تقويم لمشروعى غرر مورسعيد وغمال شرب خليج السويس 

مانشاء مركز تنمية لكر منطقة من المنطقتين االقتياديتين ممشروعى شررب  1999لسنة  271،  254منذ صدور القرارين الجمهوريين رقمى 

 .خليج السويس وغرر مورسعيد ، لم يتم تشكير أى من المركزين لممارسة اختياصاته الموكلة مه 

وحترى انن ،  1997لقد تىير الفكر التمطيطى لمشروعى غرر مورسعيد وغمال شرب خليج السويس عدة مرات عبر فترة زمنيرة قيريرة منرذ 

وحترى انن لرم يسرتقر نهائيراى علرى فكرر تمطيطرى واضرح وال . ومناء عليه تم تعدير الممططات العامة والتفييلية وسياسة تمييص األراضرى 

 .على خطط هيكلية معتمدة 

يجب اعادة النظر فى الممطط العال للمنطقتين والممططات التفييلية للقطاعات التى تم تميييها لربع  غرركات التنميرة ممير  ييربح  لر  

فى اصار ممطط غامر ومتكامر ومتوازن ومتنافس والشرمولية هنرا تعنرى النظرر لتمطريط المنطقرة اليرناعية والمينراء والبنيرة األساسرية ومواقرت 

المرردمات واالسرركان فررى كررر منطقررة حسررب هيكررر األنشررطة مهررا وصبيعررة الموقررت وخيررائص األري ومواصررفتها البي يررة ، وأيضرراى تعنررى النظررر 

قرة لتمطيط المنطقتين ممفهول اقليمى يتوافر فيه تكامر األنشطة مت تمايز كر منطقة عن األخرى فى هيكر أنشطتها اليناعية ممي  ال تؤةر منط

 .على األخرى مالسلب 

وقد كان أسلوب التمطيط وتمييص األراضى مالمنطقة اليناعية لمشروعى غرر مورسعيد وغمال شرب خليج السرويس يرتكرز علرى أسرا  

ل ترزاتقسيمها الى قطاعات اقتيادية تقول متنميتها غركات تنمية خاصة ممساحات تزيد ك يراى عن امكانيات هذه الشركات ، مما أدى الى عدل االل

 .متنميتها صبقاى للممططات 

علرى التروالى معرد اسرتبعاد مسراحة  2كرم 98،  2كرم 232غمال شرب خلريج السرويس وغررر مورسرعيد مر  )لقد تمددت مساحة كر من المنطقتين 

الموانىء ولم تتوافر الدراسات المتعلقة ماألسس التى ممقتضاها تمددت هذه المساحات وقد تبرين موضروت تجراوز المسراحات المرذكورة للقردرات 

 .االقتيادية والطاقات الممكنة مما أدى الى تنازل العديد من المست مرين كلياى أو جزئياى عن مساحات األراضى التى خييي لهم 

  .فان تنمية تل  المساحات الكبيرة لهذه المناص  تتجاوز االمكانيات والطاقات االقتيادية المتاحة 

ا تهمران حجم الطلب على ناتج األنشطة المستهدف توصينها مكال المنطقتين يعتبر من العوامر األساسية الممددة لمجم المشروعين ، ومالتالى صاق

القيرال مدراسرات تمردد حجرم الطلرب سرواء علرى المسرتوى  –ولم يتبين فى مرحلة اتما  القرار والذى على ضوئه تمدد مسراحات كرال المنطقترين 

 . المملى و العالمى 



ان المسررتهدف أساسرراى مررن انشرراء منطقتررى السررويس ومورسررعيد أن تكررن أحررد األدوات األساسررية : الترررامط مررين المينرراء والمنرراص  اليررناعية 

 .لتمقي  الترامط مين اقتياديات البالد والعالم المارجى ، ويتأتى  ل  من خالل توافر الموافز لتوصن األنشطة التيديرية عالمية 

ويستلزل  ل  مالتالى وجود ترامط وتكامر مين مقومات كر من المنطقتين اليناعيتين من ناحية والميناءين من ناحيرة أخررى ، ممرا يرنعكس 

 .أةره على كفاءه أداء كر منها ، كما يستلزل  ل  أيضاى وجود آليات ادارية وتنظيمية تنس  مين الميناء والمنطقة على مستوى كر مشروع 

 :وقد تبين من التوجهات التمطيطية والتنفيذية ما يأتى 

لم تتجه الممططات الى تمقي  التنافس الفعلرى مرين الطاقرة االسرتيعامية لكرر مرن المينراء والمنطقرة اليرناعية ومكونرات وهيكرر أنشرطتهما -

 .االقتيادية والمتات لكر منهما من موارد اقتيادية 

لم تتواجد أى آليات ادارية أو تنظيمية تكفر تمقي  أهداف التكامرر والتررامط مرين المينراءين مرن ناحيرة والمنطقترين اليرناعيتين مرن ناحيرة -

 .أخرى 

 

 :تقويم  لهيكر األنشطة لكال المشروعين 

األمر يقتضى تكييف مقوماتهما االقتيرادية الرذى يمقر  التكامرر مينهمرا ومرين المكونرات األخررى لالقلريم  ( :الرناة/ اقليم وينا  )االقليمية 

وعلى األخص فيما يتعل  ممكونات المناص  اليناعية المميطة مكر منها ، ويدخر فى هذا المضمون المنطقة اليناعية مجبرر عتاقرة الترى 

 .يتست نطاقها تدريجياى وتتواجد مها من األنشطة التى تتماةر الى حد كبير مت تل  المستهدف توصينها ممنطقة السويس 

يعتبررر مررن ( مورسررعيد –السررويس )ومررن االهميررة التأكيررد علررى أن ترررامط وتكامررر الهياكررر االقتيررادية لكررر مررن المنطقتررين  :المنطرتببين 

المستلزمات األساسية الترى يتعرين توافرهرا ، ا  يرؤدى اشفالره الرى اسرتمدال آةرار سرلبية علرى مردى فاعليتهرا فرى دفرت معردالت التنميرة علرى 

 .المستوى االقليمى والقومى 

ان تمقي  الترامط والتكامر مين األنشطة االقتيادية داخر المنطقة اليناعية ومينها ومرين األنشرطة المدميرة واالنتاجيرة الممتلفرة : المحلى 

من نقر وتمزين وصيانة ، وخدمات تجارية ومالية ماإلضافة الى المراف  والمدمات اعالمرة واليرمية والترفيهيرة وشيرر  لر  ويتعرين أن 

 .يكون  ل  ممققاى على مستوى كر مرحلة تعميرية ، ومما يتواف  واحتياجات المنشآت االقتيادية المتواجدة مها 



 :تقويم وادى التكنولوجيا 
 :أن وناك مجموعة من العالقات المكانية وو  

يرتبط بمجموعة من المشروعات القومية العمالقة ذات االوتمام العاالم  واالساتثمارات الكبيارة كمشاروع شارق التفريعاة فا  الشامال 
ومشروعات شامال غارب خلايو الساويس فا  الجناوب ، وكاذلك مديناة العاشار مان رمضاان ومديناة بادر ووماا قلعتاين صاناعيتين ، 
ليخلااق نوعااًا ماان التااوازن وتوزيااع لفاارص التنميااة واالسااتثمارات بااين األقلاايم وليخاادم المشااروعات الصااناعية القائمااة والمسااتجدة علاا  
المسااااتوى القااااوم  والعااااالم  بتااااوفير المشااااروعات الصااااناعية المتنوعااااة ، وكااااذلك بتااااوفير التكنولوجيااااا المتقدمااااة والمتطااااورة الالزمااااة 

 .للمشروعات الصناعية والنقل والخدمات لزيادة الناتو القوم  
ويعاد مشااروع وادي التكنولوجياا أحااد المشااريع القوميااة العمالقاة فااي مصار، ويعتمااد أساًساا علاا  جاذب اسااتثمارات القطااع الخاااص 
إلا  الصااناعات عاليااة التقنيااة، وماان المخطااط أن يضاام مشااروع وادي التكنولوجيااا مجموعااة المشااروعات التااي تعتمااد علاا  التقنيااات 
العاليااة فااي مجااال اإللكترونيااات، البرمجيااات، االتصاااالت، الصااناعات الطبيااة، الصااناعات الفضااائية، والااتحكم والتوجياا  لألجسااام 

 .المتحركة في ثالثة أبعاد من طائرات وصواريخ وأقمار صناعية، وأخيًرا التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
ورغاام اامااال الكبياارة المعقااودة علاا  المشااروع فااي مجااال جااذب رؤوس األمااوال الخاصااة المحليااة واألجنبيااة ولتااوفير فاارص عماال 
لشااباب الخااريجين بمحافاااة اإلسااماعيلية، إال أن وناااك حاجااة ماسااة إلاا  إصاادار بعاار التشااريعات المحفاازة لالسااتثمار بالمنطقااة 
والتااي ماان بينهااا اعتبااار مشااروع وادي التكنولوجيااا مجتمًعااا عمرانًيااا جديااًدا حتاا  يمكاان تمتعاا  بااالحوافز واإلعفاااءات المدرجااة لهااذن 
المجتمعات، وكذلك إعطاء الحق للشركات والمنشآت العاملاة باوادي التكنولوجياا فاي تملاك أرر البنااء والعقاارات الالزماة لمباشارة 
أنشطتها والتوسع فيهاا مهماا كانات جنساية الشاركاء لخلاق الطمأنيناة لادى المساتثمر فاي اساتثمار أموالا  باالوادي وذلاك اساتثناء مان 
قاارار رئاايس مجلااس الااوزراء بشااأن الضااوابط للشااركات التااي تعماال فااي محااافاتي شاامال وجنااوب ساايناء بااأن يااتم تخصاايص األرر 

 .الالزمة لهذن الشركات بعقود انتفاع وليست عقود بيع
 



يببرتب   مشببروق وادي التكنولوجيببا ويدعمببه ويتكامببل معببهي االهتمببام الكبيببر  :فرري المرردز الزمنرري انجررر 

 مجبببال التنميبببة ال بببناعيةي والت طبببي  المسبببتربل  الطمبببول لبببدعم وتطبببوير الببببرامج والمشبببروعات 

ال ناعية الحديثة ف  المناطر ال ناعية  المحافظةي والت طي  االوتراتيج  لتعظيم مستوى التشغيل 

وذلببك فبب  إطببار مببا وبببرت تهيئببة منببا  . لهببذه المنبباطري وقببد يمتببد األمببر إلببى التووببأ فبب  أعببدادها

لببه طا عببه ال بباص والمتميببز وغيببر الترليببدي لجببذب االوببتثمار  –خبباص  المحافظببة –اوببتثماري 

والمستثمرين ف  م تلف المجاالت التنمويبة ومنهبا مجباالت الت بنيأ و  البة ال بناعات المتطبورة 

 .والحديثةي وال ناعات المساندة والمغذية لمتطلبات مشروعات وادي التكنولوجيا

التنسير والتكامل  بين الجهبود الوطنيبة والمحليبة لبدعم وحءبز مشبروق وادى التنكولوجيبا  اعتبباره -

والعمبل علبى انطبالق . أحد المشروعات العمالقة والرائدة على خريطة التنميبة المسبتربلية فبى م بر 

هذا المشروق وفر رؤية خالة وغير ترليدية فيمبا يتعلبر  منبا  االوبتثمار وحبوافزه وعوامبل جبذب 

اوتهدافاً لردرة تنافسية أاثر ومناخاً اوبتثمارياً , ذوى ال برة والمستثمرين من اافة أنحا  العالم إليه 

أفمببل يحرببر أق ببى موا مببة واوببتءادة مببن م تلببف المتغيببرات والمسببتجدات العالميببة فببى مجبباالت 

وهببى مهمببة منوطببة  بباإلدارة المحليببة ووزارة ال ببناعة والتجببارة . التكنولوجيببا واالقت بباد والتجببارة 

ووزارة االت بباالت والمعلومببات ووزارة االوببتثمار فمببالً عببن الرطبباق ال بباص والمنظمببات التمويليببة 

 .الم رفية 



 :تسوي  المناص  االقتيادية العالمية الماصة 
 ان النجات فى جذب المست مرين األجانب للمناص  االقتيادية الماصة يقول على تيرميم اسرتراتيجية واضرمة المعرالم

لترويج وجذب االست مارات األجنبية متضمنه المستهدفين مالترويج من أفراد وغركات عالمية متميية وكرذل  تعردد 

 .القنوات والمنافذ المتاحة للترويج المراز مميزات تل  المناص  كفرص است مارية كبيرة ومتميزة

 تمفيز المست مرين من خالل حزمة متكاملةONE PACKAGE  من االعفاءات الضريبية المتكاملة فى ضوء اصار

 .قانونى وتشريعى خاص جا ب لالست مار 

 ضرورة توافر مركز خردمات متكاملرة داخرر هرذه المنراص  لتقرديم كاقرة المردمات الماليرة واالداريرة والجمركيرة ومرنح

 . ON STOP SHOPالتراخيص وكافة متطلبات المست مرين والمقيمين كر  ل  فى مكان واحد 

 تقديم غكر مناسب وترتيبات مالئمة للمشاركة مين القطاع الماص والمكومة فى مجال توفير البنية األساسية مأنواعها

 .الممتلفة 

 االعتمرراد علررى قاعرردة اقتيرراديةECONOMIC BASE  ممليررة وخارجيررة سرروقاى واعررداى وجا مررة لتيرررف منتجررات

 .المشروعات المقامة فى المناص  االقتيادية الماصة سواء غمر  ل  السور المملية أو االقليمية أو الدولية 

 ضرورة وجرود مركرز لوجسريتى لتقرديم كافرة المردمات الفنيرة والتقنيرة الدارة النرواحى التسرويقية المردخالت للمروانىء

الممورية البرية والبمرية والجوية والظهير اليناعى المىذى من جهة ومنطار التوزيت من جهة أخررى ممرا يكفرر لهرا 

 .خف  التكاليف المنتجات وسرعة فى االنجاز واالتيال والتوصير لتل  المنتجات 



 
 إستراتيجية التنمية 

 إلقليم قناة السويس
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  سياسات التنمية الصناعية
 :توجهين أساسيين ان االستراتيجيات والخطط الصناعية يجب أن تشتمل عل  

 .يحدد التوجهات المكانية  لتوطن االنشطة الصناعية. التنمية الصناعية والبعد المكانى لها : االول 
يوضب ماوي  اكثر االنشطة الصاناعية موائماة لالوضااع المكانياة وبالتاال  مسااومتها فا  عملياات .  االهداف القطاعية ل نشطة الصناعية :الثانى 

 .التنمية الصناعية 
 :االهداف العامة لسياسات التنمية الصناعية االقليمية 

 .اة السويسقنتدعيم القدرن التنافسية لالقتصاد القوم  تجان االسواق الخارجية بتعزيز المراكز االنتاجية والتجاري  ذات المزايا النسبي  ف  اقليم  -
 .العمل عل  زيادة التكامل االقتصادى واالجتماع  بين اقليم قناة السويس وأقاليم الجمهورية  -
 توطين االستثمارات وتوجيهها ال  اقليم قناة السويس والمناطق الواعدة والت  تتميز باالمكانات الدافع  عل  النمو  -
 .خلق مناطق صناعية جديدة يمكن ان تكون ركيزن لجذب المشروعات االنتاجية المتكاملة  -
 .توفير الحوافز المختلفة من مالي  واداري  وغير ذلك الت  تشجع القطاع الخاص لالستثمار ف  اقليم قناة السويس والمدن -

هداف انشاء المناطق الصناعية 
 
 :ا
 .خلق نوان صناعي  لدفع عجلة التصنيع باقليم قناة السويس-
 .تشجيع الصناعات الت  لها ميزن نسبي  ف  ارتباطها بالقاعدة الصناعية للمحافاة -
 .ئم  للصناعات الصغيرة والمتوسطة التوفر المناطق الصناعية المناخ االقتصادى والفن  الم-
 .االرتفاع بالمستويات االنتاجية للمنشآت الصناعي  المتواجدن داخل المناطق الصناعي  -

 :اولويات توجيه االنفاق االستثمارى الختيار مواقع توطن والمناطق الصناعية
 .لما يتوافر لها من موارد اقتصادية وخدمية سواء زراعي  ، صناعي  ، سياحي  :االمتداد الشرق  لشب  جزيرة سيناء  -
 ( .شمال خليو السويس –شرق بورسعيد " )بمصر"ضرورة أن ياخذ البعد المكان  للتنمي  ف  الحسبان لتثمير المواقع المميزن  -

وعلا  االخاص قارب الماوان  ماع مادوا باالمرافق، و تعمال  "التوسع ف  انشااء المنااطق االقتصاادي  والصاناعي  والحارن فا  المواقاع المتميازن "من خالل 
  .نكمناطق جذب للشركات الصناعي  العالمي  القامة صناعاتها بها و اعادة تصديروا لالستفادن من رخص العمال  و القر ب من اسواق المستهلكي

دعم االتجاوات الجاري  القاماة منااطق تخازين واعاادة تصادير بخلايو الساويس ، وشااط  سايناء علا  البحار المتوساط ،  فضاال عان إقاماة منطقاة  -
 .االبير حرن بمدينة بئر العبد بشاط ء سيناء عل  البحر 

 .تلك االستراتيجيات بانشاء مناطق اقتصادي  ف  شمال خليو السويس ومناطق االقتصادي  حرن بالتفريع  شمال القناة  تفعيلوقد تم 



 :استراتيجية التنمية االقليمية لقناة السويس والتوجهات االساسيه للمناطق الصناعية 
وعلا  . ضرورة التكامل والترابط ف  السياسات الحاكمة لكل من المدن والمجتمعاات العمرانياة الجديادة والمنااطق الصاناعية  -

 .األخص ف  إختيار المواقع و تحديد المقومات االقتصادية 
أن يؤخاذ فا  األعتباار المجماوعتين التااليتين مان عند تحديد مواقع توطن المناطق الصاناعي  و تشاكيل قوامهاا ومقوماتهاا ،  -

 :العوامل 
 .االوضاع الهيكلي  الجارية للمدن و المجتمعات الجديدة والمناطق الصناعي  عل  مستوى اقليم قناة السويس  -
فالمنطقاة االقتصااادية . التوجهاات التاثيرياة الجارياا  والمساتقبلية للمنااطق االقتصااادية التا  تعتباار محاال للمشاروعات الكباارى  -

الواقعة ف  شمال خليو السويس وشرق  وغربا  عنادما تكتمال مقوماتهاا ساتمثل قطباا تنموياا حاكماا لالمتادادات العمرانياة 
 .عل  ساحل البحر االحمر 

 :االطار العام لسياسات التنمية الصناعية 
 .ان كفاءة و فاعلية المناطق الصناعي  ف  االداء تتوقف عل  التنمي  الصناعي   -

وذلااك يعناا  أن تركااز قااوام المنطقاا  الصااناعي  فاا  نشاااط صااناع  يتااواءم مااع امكانااات االقلاايم و مااواردن االقتصااادي  الطبيعياا  
 .والبشري  يؤدى ال  زيادة معدالت جدواوا ومساومتها ف  رفع معدالت التنمي  عل  المستوى القوم  



ساسية للمخططات  العامه للتنميه الصناعية 
 
 :التوجهات اال

 .التنمية الصناعية من ركائزالتنمية الشاملة االساسية والمحقق  لفاعليتها ف  دفع معدالت التنمية الشاملة •
 . يتميز بكبر امكانات  ف  االرتفاع بالقيمة المضافة لتصنيع المحاصيل والخامات التعديني  والبترولية ةأن قطاع الصناع•
وياادعم ذلااك االخااذ بالتقنياا  الحديثاا  فاا  العمليااات االنتاجيااة بمااا يااؤدى الاا  رفااع معاادالت . بناااء قاعاادة عريضاا  ماان الصااناعات التصااديري •

 .انتاجية االنشطة الصناعية، وبالتال  دعم القدرات التنافسي  للمنشآت الصناعية 
والتا  أصابحت احاد السامات  (كصاناعة االلكترونياات والبارامو واالتصااالت وغيار ذلاك)ادخال االنشطة الصاناعية ذات التقنياات العاليا ، •

 .الرئيسي  لهيكل االنشطة الصناعية  
 .مناسبة تهيئة المناخ الموائم لتوطين األنشطة الصناعية المتقدمة ف  نطاق  مدن ومناطق صناعية  ومواقع •
ذا التوسع ف  انشاء المناطق الحرة والصناعية الجديدة المتكاملة ف  مقوماتها وبنيتها االساسي  علا  ان تاتم توجهاتهاا طبقاا لخارائط تعاد لها•

 .الغرر توضب المناطق داخل اقليم قناة السويس المستهدف تنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خالل االنشطة الصناعية
للهيئااة العامااة تااوفير الحااوافز االسااتيطاني  بالمناااطق الصااناعية ، وعلاا  أن تكااون للباارامو الترويجياا  والتسااويقي  ماان االوتمامااات االساسااي  •

 .القائمة عل  تلك المناطق أو المدن سواء اكانت عامة او خاصةللتنمية الصناعية 
 :التوطن الصناعى 

التوسااع فاا  االنشااطة الصااناعي  القائمااة علاا  المااوارد االقتصااادية المختلفااة علاا  ان يقتاارن بااذلك اسااتكمال التطااوير فاا  الخاادمات والبنياا  •
 .االساسي  

ان تحدياااد التوجااا  المساااتقبل  لتاااوطن االنشاااطة الصاااناعية يااارتبط بماااايمكن أن يتيحااا  االقلااايم مااان ماااوارد اقتصاااادية تاااوفر الخاماااات الالزماااة •
 :لالنشطة الصناعية وتتمثل تلك الموارد أساسا ف  االت  

 موارد زراعية. 
 موارد سمكية. 
 موارد تعدينيه. 

تواجاااد انشاااطة صاااناعية اخااارى تشاااكل الخاماااات المساااتوردة احاااد مكوناتهاااا التصااانيعي  االساساااي  وتكاااون محققااا  للجااادوى االقتصاااادية محلياااا •
لحاال فا  االنشاطة الصاناعية الداخلاا  اوخارجياا وذلاك علا  اسااس تاوافر مقوماات اخاارى تحقاق التكامال فا  مساتلزمات التصانيع ، كمااا واو 

 .ف  نطاق المناطق الصناعية الحرة 



: المشروعات الغذائية   

لف جنية  اسم المشروع المقترح  م
 
 عدد العمال التكاليف االستثمارية         باال

 20 2478 اوت الص زيت زيتون 1

 18 1349 الوال ثلج 2

 78 4496 تجءيف وتعئبة التمور 3

 30 3636 ت ليل الزيتون االخمر واالوود مأ ال مروات االخرى   4

 30 4506 تنظيف وتجهيز وتغليف االوماك 5

 100 85293 محطة تحلية مياه البحـــر 6

 20 5251.18 انتاج مسحوق السمك من م لءات ت نيأ االوماك 7

 296 107009.18 االجمــــــــــالى  

 الريمة  االلف جنية م رى                  

مليون جنية  107مشروع بتكاليف استثمارية تقدر بنحو  7المشروعات المقترحة عدد 

 فرصة عمل   296وعدد عمالة متوقعة 



  الخريطة المستقبلية لالنشطة الصناعية القائمة على
 2017المتوافرة عامالموارد الزراعية

 االنشطة ال ناعية

موقأ التوطن طبرا للموارد الزراعيه 

 2017المتوافره 

 مورسعيد ، االسماعيلية ، الشرقية  لناعة الطحن

 االسماعيلية ، الشرقية   البيرة

 مورسعيد ، الشرقية  ضرب وتبيض االرز

الزيوت والدهون وال ا ون 

 الشرقية واالعالف

 االسماعيلية ، الشرقية    رول طازجة محءوظة

 االسماعيلية ، الشرقية   ت نيأ  طاطس وثالجات  طاطس

 الشرقية لل ة ومنتجات طماطم

 االسماعيلية ، الشرقية   خمروات محءوظة ومجمدة

 االسماعيلية مر ات وع ائر فراولة

 االسماعيلية ، الشرقية   ع ائر وشر ات ومر ات الموالح

 السويس ، الشرقية ، االسماعيلية منتجات االلبان

 الشرقية حءظ اللحوم

 ع ائر وشر ات ومر ات 

 فوااه أخرى
 االسماعيلية ، غمال سيناء

 

 



 الموقأ االنشطة الصناعية

 سيناء لناعة الحديد وال ل 

 .البالت  المنجنيز والجبس والرخام

 .غمال سيناء، مورسعيد  ملح الطعام

 ال ناعات الكيماويه المعتمدة
 اواوا على ملح الطعام 

تقال مجوار مناص  استمراج المال وهى صناعات اليودا 
  ،الكاويه

  ، كربونات الصوديوم ، وتقام ف  السويس
 . بورسعيد، شمال سيناء

 الكبريت
 غمال سيناء ، ويقال مجوارها صناعة حام 

 .الكبرتي  

  فى أماكن تواجده كمال وتكريره فى السويس البترول

 الغاز الطبيعى
فى اماكن اكتشافه كمال كما يراعى ان تتوصن صناعة االسمدة 
السويس، ويجب ان   على مشتقات البترول فى  القائمة عليه أو

 .تلعب تكلفة النقر دورا هاما فى تمديد مواقعها

 الن اس
 يوصن فى اماكن استمراجه من جبال سيناء ويمكن اقامة

 .مجمت صناعى للنما  على هذه المامات هناك 

 البوتاويوم
يوجد شرب خليج السويس ويمكن استمراجه كنواه ليناعة 

 .االسمدة

 لناعة االومنت
من المواد الخام ويجب ان تتوصن مالقرب   متفرقه فى السويس 

  والمواقع االقل تكلفة

 لناعة الزجاج
خاماتها ك يرة م ر الرمال البيضاء والكهرماء والمياه وهى 
موجودة فى سيناء وفى اماكن اخرى ك يرة ومالتالى يقترت ان 

 . تتوصن حي  المواد المال

لناعة الحراريات والسيرميك 
 والريشانى

تتوافر خامات هذه اليناعة و ات الممتوى االلومينيول 
والسيرميكوالقيشانى شير ناصت البياي فى اماكن % 42حتى

عديدة ويجب ان ممكم توصنهاخريطة العمران واالسكان والتشييد 
 واليناعات المعدنية االساسيه 

 .توصن حسب توصن صناعة االسمني وحاجة الطلب لناعة البالط والجير

 . المىارة فى سيناء لناعة الءحم
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2017عام المعدنيةالرائمة على الموارد ال ريطة ال ناعية االوتثمارية   



 الموقع االنشطة الصناعية

 مورسعيد، السويس، مناص  مميرة البردوير، مورفؤاد صناعة التبريد ل سماك

 صناعة تعليب االسماك

 ودقيق زيت السمك 
 السويس

العريش  ،مورسعيد تمليح االوماك  

لناعة  نا  وءن 

 ال يد
  مورسعيد، السويس

ورش االلالل 

 وال يانة
 السويس ، مورسعيد، العريش

صناعة االع ف 
 واالسمدة

 للمزارع السمكيه 
 ممافظة الشرقيه

 مورفؤاد ، مميرة البردوير اوت راج الملح

2017عام السمكيةالرائمة على الموارد ال ريطة ال ناعية االوتثمارية   
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  :  المشروعات الهندوية

 الريمة  اإللف جنية م رى

لف جنية  اسم المشروع المقترح  م
 
 عدد العمال التكاليف االستثمارية        باال

 3000 401.5  نا  وإلالل السءن 1

 100 8060.9 ت نيأ معدات الميكنة الزراعية 2

 1500 59222.58 ت نيأ وتجهيز المنشآت المعدنية 3

 100 8954.4 مجمأ لناعات خشبية 4

 400 29284 طلمبات مياه 5

 5100 120876.43 االجمــــــــــالى  

مليون جنية  120مشروع بتكاليف استثمارية تقدر بنحو 5المشروعات المقترحة عدد 

 فرصة عمل   5100وعدد عمالة متوقعة 



  : مشروعات الغزل والنسيج

 اسم المشروع المقترح  م
 التكاليف االستثمارية 

لف جنية 
 
 باال

 عدد العمال

 120 9667 شباك ليد 1

 120 9667 االجمــــــــــالى  

 :مشروعات المعدنية ال

 اسم المشروع المقترح  م
 التكاليف االستثمارية 

 بالمليون جنية 
 عدد العمال

 150 252 انتاج قطاعات االلومنيوم 1

 200 164 انتاج مسبواات زهر 2

 350 416 االجمــــــــــالى  

مليون جنية  416مشروع بتكاليف استثمارية تقدر بنحو 2المشروعات المقترحة عدد 

 فرصة عمل   350وعدد عمالة متوقعة 



:المشروعات الكيماوية   
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لف جنية  اسم المشروع المقترح  م
 
 عدد العمال التكاليف االستثمارية باال

 235 3041 إنتاج أدوات مائدة من الزجاج 1

 15 4275 انتاج  ااياس شبكية من  البالوتيـك 2

   500-350   1206158 األومنـت 3

 400 654888 انتاج الزجاج المسطـــح 4

 30 7649 انتاج ال نادير البالوتيـــك 5

 150 36114  الط ويراميك للحوائ  و األرضيــات 6

 20 1115  الط موزايكو و ونجا   و أرلءة 7

 13 385 تحف خزفية 8

 7 399 تحف شمعية للديكور 9

 G R 1261.45 7خراطيم رى عادى و النراط  10

 12 1446 طوب أومنت  11

 30 1782 طوب  طءلــى 12

 400 2442.5 فيبرجالس 13

 pvc 5728 30مواوير  الوتيك وولالتها من  14

 1099 1926683.95 االجمــــــــــالى  

مليار جنية  1.9مشروع بتكاليف استثمارية تقدر بنحو  14المشروعات المقترحة عدد 

 فرصة عمل   1100وعدد عمالة متوقعة 



:المشروعات الجلدية   

لف جنية  اسم المشروع المقترح  م
 
 عدد العمال التكاليف االستثمارية  باال

 28 3178.15 مد غة جلود نموذجيــه 1

 27 1089.3 مال س جلديه من الجلد الطبيعى 2

 38 1169 منتجات جلديه من الجلد الطبيعى وال ناعى 3

 93 5436.45 االجمــــــــــالى  

مليون جنية  5.5مشروع بتكاليف استثمارية تقدر بنحو  3المشروعات المقترحة عدد 

 فرصة عمل   100وعدد عمالة متوقعة 



:                                  المشروعات التعدينية    

لف جنية  اسم المشروع المقترح  م
 
 عدد العمال التكاليف االستثمارية باال

 70 5747 انتاج و اوت راج اتل الرخام 1

 84 6731 اوت راج وانتاج اتل الجرانيت 2

 60 18737 تجهيز و معالجة رمال الزجاج وف ل وترايز الكاولين  -انتاج 3

 34 5327 انتاج وت نيأ الوال الرخام ال ناعى 4

 30 8501 نشر وتجهيز الرخام والجرانيت 5

 278 45043 االجمــــــــــالى  

مليون جنية  45مشروع بتكاليف استثمارية تقدر بنحو  5المشروعات المقترحة عدد 

 فرصة عمل   300وعدد عمالة متوقعة 



:                                          مشروعات الروى    

لف جنية  اسم المشروع المقترح  م
 
 عدد العمال التكاليف االستثمارية باال

 83 128269.99 (شباك واوبليت )انتاج اجهزة تكييف  1

 23 2127.66 قالووظ -انتاج اللمبات العادية مسمار  2

 66 11698.65 انتاج اللمبات الءلورونت 3

 27 1760.87 انتاج الس انات الشمسية 4

 105 16167.3 (ثالثية -احادية )انتاج محراات اهر ائية اسرية الردرة  5

 304 160024.47 االجمــــــــــالى  

مليون جنية  160مشروع بتكاليف استثمارية تقدر بنحو  3المشروعات المقترحة عدد 

 فرصة عمل   304وعدد عمالة متوقعة 



 خطة وزارة التجارة والصناعة لتطوير المناطق الصناعية بأقليم قناة السويس 

 اوتكمال اعمال البنية االواوية للمناطر ال ناعية الحالية1.

 المشروعات الكبري الت  تم الموافرة عليها والجاري دراوتها2.

 .استراتيجية التنمية الصناعية علي مستوي اقليم قناة السويس3.

 :محور قناة السويس الصناعي4.

 المنطقة اقتصادية  الخاصة بمحافظة السويس. 

 سيناء  : 

 وادي التكنولوجيا بمحافظة االسماعيلية. 

 المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. 

 مشروع انشاء شركة سيناء  القابضة للصناعة. 



 االعمال الت  تم تنءيذها المنطرة ال ناعية المحافظة م
 اجمال  المن رف 

 ( المليون ) 

 ا و خليءة االوماعيلية 1
 اعمال ال رف ال ح  -
 اعمال الكهر ا  -
 اعمال الطرق -
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2 
  وروعيد 

 
 الحوض السمك 

 نهائيا (  1) انها  اعمال محطة الرفأ رقم -
 .انها  اعمال محطة المعالجة المدمجة نهائيا-
 .انها  اعمال الطرق-
تمهيببدا لتءعيببل الحببل (  2) اوببتكمال اعمببال محطببة الرفببأ رقببم -

 النهائ  لل رف ال ح  للمنطرة  الكامل

20 

  ئر العبد شمال وينا   3
 أعمال الكهر ا  -
 اعمال الطرق-

5 

 62 االجمال 

 المرحلة العاجلة: 

مليون جنية من لندوق الدعم الوتكمال اعمال البنية االواوية لبعض المناطر ال ناعية  62ترديم  مبلغ  تم

 -: محور قناة السويس االتال  

 استكمال اعمال البنية االساسية للمناطق الصناعية الحالية. 1

 خطة وزارة التجارة والصناعة لتطوير المناطق الصناعية بأقليم قناة السويس 

  تم اوناد تطوير المناطر ال ناعية: 

 المكت  االوتشاري حمزة ومشاراوه :     وروعيد. 

 مراز الدراوات الت طيطية والمعمارية:  شمال وينا    -السويس  -االوماعيلية 



 :المالصة 
متقويم الفكر التمطيطى للمشروعات اليناعية الكبرى على ممور قنراة السرويس ماعتبراره أهرم ممرور تنمروى فرى المشرروع القرومى 

لتنمية سيناء والذى يهدف فى أساسه على ايجاد تمركز سكانى ضمم على جانبى ممور قناة السويس وخاصة الجانرب الشررقى مشربه 

 ( .مليون نسمة 1.5حوالى )جزيرة سيناء 

ان المشروعات اليناعية القومية الضممة على ممرور قنراة السرويس ممرر الدراسرة تتيرف مطرول األجرال الترى تسرتىرقها عمليرات 

 .التشييد واالنشاء الى أن تكتمر مقوماتها ، ماالضافة الى ضمامة حجم االست مارات اليناعية المتعلقة متل  العمليات 

  :التقويم العمرانى 
فالمد مرن تمديرد مراحرر تنفيذيرة حترى سرنة الهردف مردة كرر مرحلرة خمرس سرنوات تشرمر كرر مرحلرة مسراحتها .. فى مجاالت التنفيذ 

وعناصرها وعدد سكانها ونوع اليناعات الماصة مها ممير  تعتبرر كرر مرحلرة متكاملرة المردمات ومتنوعرة اليرناعات و لر  عرن 

 .المتكامر المراف  والمدمات وليس التمطيط المىل   Dynamic Planningصري  األخذ مالتمطيط المرن 

أن الممططات العامة األولية والتى أعدت من قبر الوزارات المعنية لمشروعى غرر مورسعيد وغمال شرب خليج السرويس يتطلرب 

تعديلها جوهرياى ألن توزيت األراضى على عدد ممدود من رجال األعمال ليس لهرم القردرة أو المبررة فرى انمراء منراصقهم والترى تبلر  

تكلفتها مليارات الدوالرات ماالضافة الى تمطيط أراضيهم ممعزل عن المناص  األخرى المجاورة وليس من خالل تمطريط عمرانرى 

غامر ومتكامر يعنى هدر فى الموارد والمراف  األساسية وحردو  تلوةرات مي يرة وعردل وجرود خطرط لتسروي  هرذه المنراص  مرن قبرر 

ولم يمرد  تطرور .. الشركات الرئيسية حي  مر عليها أك ر من عشر سنوات وانما اقتير عملهم على ميت أراضى للمست مرين فقط 

ملموظ لتنمية أراضيهم خالل السنوات الماضية ، ولم يمد  تطور ملموظ لتنمية مناصقهم مما أدى الى خروج مع  رجال األعمال 

والوضررت الررراهن لليررناعات والبنيررة األساسررية القائمررة موضررت البرررامج المسررتقبلية والتكرراليف االسررت مارية لمراحررر التنفيررذ لتلرر  .. 

المشروعات ، كما راعي المعايير التمطيطية العالميرة الترى أخرذت فرى تمطريط مشرروعات المنراص  المررة العالميرة مممتلرف أنمراء 

كما قامي الممططات المدي ة على مبردأ الممططرات المرنرة المتكاملرة المردمات والمروزع مهرا اليرناعات صبقراى الحتياجرات .. العالم 

 .المنطقة ومراعاة للظروف وانةار البي ية لتل  اليناعات


