وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية

استراتيجية التنمية العمرانية إلقليم قناة السويس
(المرحلة االولى )
 – 2رؤية واستراتيجية التنمية

الهيئة العامة للتخطيط العمراني

تمهيد ...
تتضمن استراتيجية التنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية حتى عام  2050التركيز علي فكرة التوسع في تنمية مناطق عمرانية جديدة ذات أولوية لجذب
التنمية خارج الوادي وتشجيع الزيادة السكانية علي االستيطان بتلك المناطق لتعظيم االستفادة من االستثمارات التي وفرتها الدولة في مشروعات مختلفة على
مستوى الجمهورية يمكن ان تمثل بدايات لقواعد اقتصادية يمكن ان تقوم عليها مجتمعات عمرانية جديدة متميزة بما يسهم في تخفيف الضغط العمراني علي
األراضي الزراعية والمناطق المكتظة بالسكان وفى نفس الوقت خلق فرص عمل جديدة للشباب في النطاق المحيط بتلك المناطق الجديدة.

ولقد أضافت التحوالت العالمية المتالحقة ،والتغيرات االقتصادية المستجدة علي المجتمع المصري سمة الديناميكية وزيادة معدل االعتماد علي آليات السوق الحر
والتمكين والمشاركة في اإلدارة خاصة بعد ثبوت عدم توافق التخطيط الحالي مع التغيرات الكثيرة المستجدة التي تظهر أثناء التنفيذ ،ذلك باإلضافة الى
االبعاد البيئية التي تمثل أحد المعايير الهامة الواجب أخذها في االعتبار عند وضع المخططات االستراتيجية العامة  ،وما يتطلب ذلك أيضاً من وضع قواعد
منظمة إلدارة التنمية العمرانية في هذه المناطق لتحقيق أفضل تنمية بشكل يتزامن مع التغييرات األساسية المطروحة علي الساحة المصرية في الوقت
الحاضر.
وتأكيدا للنهضة والتطور الذي تشهده منظومة التنمية العمرانية الحالية في مصر من التغير الذي شمل المفاهيم واالساليب التخطيطية وكذا األدوار والهياكل القائمة
علي تنفيذ المخططات وحتي القانون الذي ينظم من إدارة العمران حيث أخذت الدولة بأسلوب التخطيط االستراتيجي الذي يضمن االستغالل االمثل لإلمكانيات
والمقومات ويطرح رؤي التنمية والخطط الفعالة لتنفيذ مشروعاتها .
وانطالقا من األهداف االستراتيجية للسياسة العامة للدولة نحو التنمية الشاملة والمتكاملة بصفة عامة لحل المشكالت واستغالل اإلمكانات المتاحة المؤثرة بشكل
فعال لتحقيق التنمية الشاملة  ،وتعد من أولويات خطة وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية تنمية وتطوير األقاليم الواعدة باعتبارها جزء من المخطط
االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وفي إطار ما طرحته الرؤية القومية للتنمية الشاملة لمصر حتي  2050وما تتطلبة من تفعيل لكافة قطاعات التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية لتحقيق
االستفادة الكاملة للمقومات الكامنة في كل قطاع منها  ,ومن ثم جاءت توجيهات الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات االستراتيجية العامة
والتفصيلية ألهم االقاليم االقتصادية ذات األولوية في التنمية (تنمية اقليم قناة السويس) حتى عام  2050في ضوء المتغيرات الحديثة بالمنطقة وعلى أساس
مفهوم التنمية الشاملة والمتكاملة لتتناول جميع قطاعات تنمية المجتمع االقتصادية والبيئية واالجتماعية والعمرانية.
1.

تمهيد ...
يتميز إقليم قناة السويس عن باقي أقاليم مصر التخطيطية بأهمية نسبية المتمثلة في الموقعع الهعام وخصوصعيت باعتبعاره بوابعة مصعر الشعرقية ,ويععد أكثعر األقعاليم
المصرية ارتباطا بالعالم الخارجي نظعرا لتواجعد قنعاة السعويس والتعي لعم تسعتغل االسعتغالل األمثعل لإلمكانعات الناتجعة معن تواجعد المحعاور المالحيعة العالميعة فجميعع
المخططات التي تناولت تنمية الوحدات اإلقليمية الواقعة علي قناة السويس لم تراعي األبعاد والتفاعالت العالمية ودور وتأثر قناة السويس فيها  ,وتعتبر منطقة قنعاة
السععويس أحععد أهععم المنععاطق الواعععدة لالسععتثمار والتنميععة بععل وتععأتي علععى رأس المشععاريع القوميععة ،و يتميععز اإلقلععيم بالعديععد مععن العالقععات اإلقليميععة ويتععأثر بععالتغيرات
والتوجهات العالمية ,وتعتبر المشكلة األساسية التي تأخر عجلة التنمية داخل اإلقليم أن جميع التوجهات واالستراتيجيات القومية التي وضعت لعم تراععى المتغيعرات
والمستجدات العالمية مما أدي إلي آثار سلبية على خطط التنمية في اإلقليم.

ولإلقليم ما يميزه بوضوح عن غيره من أقاليم مصر التخطيطية في ذلك التباين الشعديد فعي الطبيععة الطبوغرافيعة والجيولوجيعة التعي تنوععت معا بعين الجبعال شعديدة
االنحدار والوعرة في سيناء وفى شرق اإلقليم الى األرض المنبسطة الرطبة فعي غربع وهعو معا فعرض طبعائع للنشعان ذات تنعوع ملحعون فيمعا بعين أنشعطة السعياحة
خاصة السياحة العالمية بأنواعها البحرية والصحراوية وأنشطة التعدين والتصنيع إنتهاءً الى أنشطة الزراعة الرحبة والرعي .
وقد ادى ذلك التنوع الطبوغرافي الى تنوع في التركيز الجغرافي للسكان وكثافتهم فبينما يزدحم السكان وترتفع طاقة المعدالت السكانية عن باقي انحاء الجمهوريعة
في ريف الشرقية وحضرها مع حضر االسماعيلية وبورسعيد تكاد تخلو الكثير من مناطق شب جزيرة سيناء من السكان وهو بذلك قد فرض طبعائع للسعكان متععددة
بين البداوة والريفية والحضرية ووضع لكل منهم قواميس محددة تصب فيها عاداتهم وتقاليدهم بل وتفافاتهم .
وتسعى الدراسة الى اعادة اكتشاف امكانيات وموارد االقليم إلعادة توظيفها بما يسمح بدمج االقليم بباقي أقاليم الجمهورية وتعظيم اسعتغالل تلعك المعوارد والمحعاور
ذات الصبغة العالمية .
وتتوزع خطة الدراسة إلعداد استراتيجية التنمية الشاملة إلقليم قناة السويس بين ثالثة مراحل اساسية تشمل :
المرحلة األولي  :دراسات الوضع الراهن واستراتيجية التنمية .
المرحلة الثانية  :المخطط العام للتنمية.
المرحلة الثالثة  :االطار المؤسسي والخطة المالية .
ويمثل هذا التقرير واحداً من مخرجات المرحلة األولي والذي يشمل عرض رؤية و استراتيجية التنمية إلقليم قناة السويس .
القاهرة اغسطس 2012
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اعتمد المخطط االستراتيجي إلقليم قناة السويس على التوجهات الرئيسية بالمخطط القومي
لمصر 2050
التطور السكاني إلقليم قناة السويس ( حتى عام
) 2052

السكان
)مليون(

 5.6مليون عامل حتى عام  2052طبقا لرؤية المخطط القومي بإقليم قناة السويس
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الجهود مستمرة من أجل توقع مسار النمو لالقتصاد المصري وتأثيره على اعادة رسم
خريطة استخدامات األراضي إلقليم قناة السويس :المنهجية
2

1
الزراعة

4

3
التجارة والخدمات

الصناعة

الحكومة

جمع البيانات على عدة مقاييس
• بيانات 2012
• السكان والقوى العاملة
• التوظيف/قطاع ،الناتج المحلي اإلجمالي/قطاع
• استخدامات األراضي/قطاع

السيناريو األساسي المتوقع لعام 2052
•
•
•

•

اسععععتقرار حصععععة النععععاتج المحلععععي اإلجمععععالي
%14
 %1.5زيادة إنتاجية سنوية للعمال
خطة الزراععة نمعو فعي األراضعي المنزرععة
بنسبة  % 1حتعى ععام  2020ثعم  1.1حتعى
عام 2030
 0.65عامل  /فدان

• يقدر نمو حصة الصناعة من الناتج المحلي
اإلجمالي وفقاً لهيئة التنمية الصناعية والنمو
التاريخي
• تم حساب العمالة بناءاً على تقدير نمو الناتج
المحلي اإلجمالي لمصر وإنتاجية العمال
•  4.19عمال  /فدان

• توقعات النمو  15/2010نمو الخدمات في
مصر؛  30/2015نمو الناتج المحلي
اإلجمالي بناءاً على  15/2011على أساس
معدل نمو سنوي مركب ()%4
• عدد العمال على أساس  %1زيادة إنتاجية
سنوية
•  5.4عمال/فدان

• معععععن المتوقعععععع أن تظعععععل حصعععععة الخعععععدمات
الحكومية والضمان االجتماعي عند %13
•  %1.5زيادة إنتاجية سنوية
•  3.4عمال/فدان

تحديد سيناريوهات بديلة للنمو حول السيناريو األساسي ،وذلك من أجل تحديد نطاق االحتماالت

مراجعة سيناريوهات النمو مع القيود (المياه ،الكهرباء ،االمن  ,المالئمة الجيولوجية لألراضي ،المهارة وسهولة الوصول إلى أسواق التصدير)

مخطط استخدامات األراضي
5

تم تحليل أربع سيناريوهات لتحديد المعايير األساسية الستراتيجية تنمية اقليم قناة السويس
2

1

السيناريو األساسي

• نمو القطاعات بناءاً على خطط الحكومة
والتوقعات المستقلة
– التوقعات القطاعية باالعتماد على
ال عن اتجاهات
النمو التاريخي ،فض ً
التخطيط المستمرة
– متضمنة الحفان على حصة الزراعة
والخدمات الحكومية من الناتج المحلي
اإلجمالي
– من المتوقع حدوث نمو قوي للتجارة
والخدمات وفقاً للمجهودات
واالستثمارات السابقة

سيناريو تعظيم وتطوير
الزراعة

• إعطاء األولوية لمحاولة تحقيق االكتفاء
الذاتي واالستفادة القصوى من األراضي
– الهدف الرئيسي هو تطوير قطاع
زراعي منافس
– يعتبر توافر المياه هو العقبة الرئيسية
التي يجب أخذها في االعتبار
– تركيز االستثمارات في مجال الزراعة
يؤثر سلبًا على القطاعات األخرى
(الصناعة – الخدمات وغيرها)

3

سيناريو تعظيم وتطوير
الصناعة

• نمو الصناعة بقدرة تنافسية عالية مع
التركيز على أسواق التصدير
– المبادرات الرئيسية بخصوص
الصادرات ،وتطوير المجمعات
المتكاملة...،
– إنتاج سلع تنافسية على مستوى العالم،
في حين تطوير األصول المصرية
– تأثر قطاعي التجارة والخدمات إيجابياً
بنمو التصنيع والصادرات

4

سيناريو تعظيم وتطوير
التجارة والخدمات

• التصدير والسوق المحلية للتجارة والخدمات
على غرار االتجاهات العالمية
– تعزيز األصول المصرية :عمالة
ماهرة ،بنية تحتية للسياحة
واالتصاالت وسوق محلية ضخمة
– القطاعات الفرعية تشمل :السياحة،
التجارة الداخلية واالتصاالت
الالسلكية
– تعتمد بشكل أساسي على تصدير
الخدمات
– استغالل محور قناة السويس كأكبر
مناطق لوجستية وتجارية عالمية

تحليل رفيع المستوى لالتجاهات بعيدة المدى من أجل تحديد تأثير كل من القطاعات على
االقتصاد المصري
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من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان اقليم قناة السويس بحلول عام 2052
السيناريو األساسي

سكان اقليم قناة السويس ( )2052 -2012بالمليون نسمة
19,7

16,9

13,9
11,3
9,0
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تضاعف العمالة بحلول عام  2052بإقليم قناة السويس
السيناريو األساسي

سكان اقليم قناة السويس حسب حالة العمل بالمليون نسمة
19,7

16,6

2.1X

7,4
13,7
6,2

5,2

2.2X

6,2

11,2
9,0

4,2
5,4

1.6X

0,5

2.2X

5,6

3,4

فوق/تحت سن العمل

4,6
3,8

0,4
0,4

0,3
4,4

2042

2052

8.3 %
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2,8

غير مشاركون

0,3

عاطلون

3,5

2,8

2,5

2032

2022

2012

9.1 %

9.7%

عاملون

معدل البطالة

القوى العاملة
المشاركة

سن العمل

تطور اوزان القطاعات االقتصادية إلقليم قناة السويس طبقا للسناريوهات التنموية
توزيع العمالة بإقليم قناة السويس حسب القطاعات بالمليار جنيه في عام 2052

الزراعة

5,9

6,5

18%

17%

6,1

5,6
20%

41%
15%

الصناعة

24%

38%
16%

61%
48%
التجارة والخدمات

الحكومة

36%

7%

سيناريو التركيز على الصناعة
• توسع أسواق التصدير
• التحرك نحو المنتجات ذات القيمة
المضافة العالية
• مشروعات في مجال الطاقة من
أجل التغلب على القيود في مجال
الكهرباء
المصدر :تحليل فريق العمل
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35%

7%

سيناريو التركيز على الخدمات
•
•
•
•

تنمية محور قناة السويس
جذب المهارات
جذب االستثمارات في قطاع
االتصاالت
جذب السياحة الوافدة تزيد من
استثمارات التجارة الحديثة

7%

سيناريو التركيز على الزراعة
• زيادة كفاءة استخدام المياه
• تقديم تكنولوجيا جديدة
• تحديث الزراعة

8%

السيناريو األساسي
• زيادة كفاءة استخدام المياه
• االستثمارات بمنتجات عالية القيمة
المضافة
• توسع نمو قطاع الخدمات

استقراء تاريخي لتطور سكان االقليم ومقارنته بالتعداد الحالي والقضايا الرئيسية التي اعاقت
التنمية باإلقليم
التطور التاريخي لتعداد سكان اقليم قناة السويس (باأللف نسمة)

القضايا الرئيسية التي لها تأثير سلبي قوي على جاذبية القطاع
الشرقي إلقليم القناة

يرتفع معدل النمو السكاني
بإقليم قناة السويس وهو
 %2.4عن الجمهورية وهو
%2.1

• المشكلة العمرانية الناجمة عن التناقض الصارخ وعدم االتزان بين النمو السكاني
والمساحات المأهولة.
• ضعف االتصالية بين أجزاء اإلقليم الشرقية والغربية حول محور القناة وضفتي
الشرقية والغربية .

8 990
*7 884

2.4%

• صعوبة التأثير في المتغير األرضي بسبب التحديات الطبيعية والبيئية واالقتصادية
واالجتماعية التي تفرضها ظروف التوطين في المناطق الصحراوية.

3 461
3 035

6 193

2 391

5 529

• البنود الخاصة بتطبيق اتفاقية السالم التي تجعل من التنمية في اطارها غير جاذبة
لالستثمارات وتحد من استغالل امكانيات االقليم .

4 867
1 924

• صعوبة التأثير في المتغير الديموجرافى الرتباط بالقيم الدينية واالجتماعية والعادات
السلوكية المتوارثة ،والتي يتعذر تغييرها خاصة في المدى القصير  ,خاصة في
احتواء االقليم على ثقافات متعددة تجعل من العادات االصولية فيها قيوداً على التنمية.

2 943

• كبر حجم االستثمارات الالزمة للوفاء بمتطلبات التنمية العمرانية ،وتراخي أغلب
المؤسسات التمويلية – سواء المحلية أو الدولية – عن المساهمة الفاعلة في التمويل.

4 848
3 802
حضر
ريف

2012

2006

1996

* عدد السكان طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء .
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1986

ومع ذلك ،هناك ديناميكية ايجابية من العديد من القطاعات التنموية القادرة على جذب المزيد
من االستثمارات
تساهم قناة السويس في االستثمار القومي بنسبة  %11.3سنة  2010وتساهم
بنسبة  %12في الناتج المحلى

ترتبط حركة المالحة بالممرات المائية الدولية ارتباطا وثيقًا بحركة التجارة العالمية وتتأثر
بالعوامل المؤثرة فيها كمعدالت النمو االقتصادي ،السكاني . ،االجتماعي ،الثقافي والصحي
وبمختلف الدول

دور قناة السويس فى تدعيم الميزة النسبية لإلقليم

100%

93%

100%

• تنقل القناة حوالى  % ٧من تجارة العالم المنقولة بحرًا وتتوزع هذه النسبة إلى % ٣٥
منها ينقل من وإلى موانئ البحراالحمر والخليج العربي بينما  % ٢٠ينقل من وإلى
الهند وجنوب شرق آسيا و  % ٢٩ينقل من وإلى منطقة الشرق األقصى .
• نزايد عدد السفن المارة بقناة السويس في الفترة بين 2001إلى  2008ولكن سجل
تراجع في عدد السفن في الفترة من 2008الى  2010نظرا لحالة السياسية وأيضا
لضعف حركة التجارة العالمية ولكن ال يوجد تراجع واضح بالمؤشرات عن حجم
البضائع المنقولة عبر القناة .
• تعبر قناة السويس أعداد كبيرة من جميع أنواع السفن فقد بلغ عدد السفن المارة على
سبيل المثال عام  ٢٠٠٩في كال االتجاهين  ١٧٢٢٨سفينة بمعدل  ٤٧سفينة يوميًا
بحمولة صافية للسفن العابرة خالل  ٢٠٠٩حوالى  ٧٣٤،٥مليون طن ،و  ٩١٠مليون
طن عام  ٢٠٠٨وهذا الحجم الكبير من السفن يمكن أن يشكل حجم طلب على خدمات
أصالح وصيانة وتموين السفن بأسلوب تكنولوجي حديث للقيام بهذه الخدمات على
مستوى رفيع في الكفاءة والتكلفة المنخفضة بالنسبة لحركة الحاويات المارة بالقناة والتى
يمكن أن تشكل حافز لتنشيط عمليات الحاويات العابرة.

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء.
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89%

11%

7%
حركة
التجارة
العالمية

باقى
الممرات
والقنوات

االستثمار
القومى

قناة
السويس

باقى
االستثمارات

المنافسة بين ميناء بورسعيد التجارية
والموانئ على البحر المتوسط ( عدد الحاويات باألالف)

881

1 034

بورسعيد

حيفا

قناة
السويس

6 428

1 367

1 541

جدة

بيروت

جبل على

الف
حاوية

ومع ذلك ،هناك ديناميكية ايجابية من العديد من القطاعات التنموية القادرة على جذب المزيد
من االستثمارات
شهدت المراكز السياحية باإلقليم نموا مضطردا في حركة السياحة
الوافدة والمحلية خالل السنوات العشرون الماضية ( ) 2010-1990
حققت مصر في السنوات السابقة طفرة سياحية متميزة حيث ارتفع عدد الليالي
السياحية من نحو  111مليون ليلة عام  2007إلى نحو  147.4مليون ليلة
سياحية عام  ،2010وقد صاحب ذلك استثمارات سياحية ضخمة بالمناطق
الساحلية بسيناء والبحر األحمر والساحل الشمالي .ونورد فيما يلي تحليل
تفصيلي للوضع الحالي لقطاع السياحة:

تحتل مدينة شرم الشيخ المركز األول سياحياً وتتميز بالسياحة
الساحلية والثقافية وممارسة الغوص
مساهمة المشروعات السياحية والخدمية في
االستثمارات القطاعية على المستوى القومي
100%

22%
23%
23

55%

• بلغت نسبة الليالي السياحية المنقضية بإقليم قناة السويس عام  2010نحو
 ( %33حوالي  37مليون ليلة سياحية) من اجمالي الليالي السياحية
المنقضية بمصر في نفس العام (  111مليون ليلة سياحية ).
• من المتوقع وفقا الستراتيجية وزارة السياحة أن تبلغ نسبة الليالي السياحية
المنقضية بإقليم قناة السويس عام  2020نحو  ( %29حوالي  72مليون ليلة
سياحية) من اجمالي الليالي السياحية المنقضية بمصر في نفس العام (247
مليون ليلة سياحية ).

السياحة
صناعة
االستثمارات زراعة
والخدمات
القطاعية
مساهمة المشروعات السياحية والخدمية في
توفير فرص العمل على المستوي القومي

27%

• تركز النشان السياحي في إقليم قناة السويس في محافظة جنوب سيناء دونًا
عن محافظة شمال سيناء أو مدن القناة حيث تمثل الليالي السياحية بجنوب
سيناء عام  2010نحو  %94من إجمالي الليالي السياحية المنقضية باإلقليم.

• القرية األوليمبية الرياضية
13%
13

60%

• تتركز الليالي السياحية في محافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ تحديدا
حيث تبلغ نسبتها إلجمالي ليالي محافظة جنوب سيناء الي نحو . %61
توفير
فرص
العمل
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• منطقة شرق البحيرات .
• منطقة فايد .

100%

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء ,تحليل فريق العمل

المشروعات السياحية المقترحة

زراعة

صناعة

السياحة
والخدمات

• يوجد بمدينة شرم الشيخ  200فندق تمثل
 %13.7من إجمالى عدد الفنادق  ،وبهـا
 55.5ألـف غرفـة بنسبة  %25.9من
إجمالى عدد الغرف

هكذا ،أصبح اقليم قناة السويس يدور داخل حلقة مفرغة تعرقل فرص تحقيق النمو
بالنظر إلى مقومات اقليم قناة السويس واإلطار المحيط به ،تركزت قوة جذب االقليم على محور قناة السويس  ,ومناطق التنمية السياحية بجنوب سيناء
• حيث تساهم قناة السويس في االستثمار القومي بنسبة  %11.3سنة  2010وتساهم بنسبة  %12في الناتج المحلى وتظهر تأثير هذه النسب في
اإلطار القومي لإلقليم
• بينما بلغت إيرادات حركة السياحية في إقليم قناة السويس عام  2010نحو 3.4مليون دوالر مع التوقع بزيادة هذه اإليرادات إلي نحو  1.5مليار
دوالر عام  2020وفقا الستراتيجية وزارة السياحة عام .2009
تبلغ عدد السفن المارة بمحور قناة السويس عام  ٢٠10في كال االتجاهين  ١٧٢٢٨سفينة بمعدل  ٤٧سفينة يوميًا بحمولة صافية للسفن العابرة حوالى
 ٧٣٤،٥مليون طن
• ومع هذا الحجم الكبير من السفن يمكن أن تشكل القناة محورا هاما لتنمية التجارة العالمية اضافة الى خدمات اصالح وصيانة وتموين السفن حيث
تعتبر قناة السويس من أهم القنوات المالحية في العالم والتي تمر بها تجارة جنوب شرق آسيا مع أوروبا وشرق أفريقيا .
يقع اقليم القناة على الخريطة السياحية العالمية حيث يتوافر العديد من المقومات السياحية المتمثلة في المناطق السياحية األثرية والمدن السياحية وع
ذلك هناك معوقات تؤثر بشكل مباشر وقوى على تحقيق تعظيم االستفادة من االمكانيات والمقومات .
• ضخامة التكلفة االستثمارية للمشروعات السياحية والمرفقية مع تزايد الندرة النسبية للمياه .
• المسافات المتباعدة بين مراكز العمران وعناصر الجذب السياحي داخل االقليم .
وفرت الثروات الطبيعية من معادن وصخور وبترول وغاز باإلضافة إلي مجاالت االستثمار الصناعي المتاحة وإقامة مدن صناعية بمنطقة قناة السويس
اال انه -:
• ال توجد استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية في االقليم تترجم الى برامج تنفيذية تلتزم بها القطاعات االقتصادية االخرى والقطاعات المختلفة في
االقليم .
• عدم وجود نظام حوافز لتشجيع المستثمرين على الدخول في مجاالت تصنيع الموارد التعدينية المحلية بدال من مجرد اعدادها للتصدير بدون اي
قيمة مضافة
• تعدد جهات الوالية على المناطق الصناعية ( المحافظات – االستثمار – هيئة التنمية الصناعية )... -
وبالرغم من توافر االمكانيات المختلفة لألنشطة االقتصادية اال ان استغللها من قبل الشركات االستثمارية االجنبية والعالمية يتطلب توفير مناخ استثماري
مالئم يعمل على توفير الخدمات بشكل كافي ومتنوع  ,تعديل قوانين االستثمار  ,توفيق اللوائح والقوانين المنظمة لالستثمار مع االتفاقيات الدولية.... ,
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بما أن الخطط السابقة وما احتوته من مشروعات لم تتحقق ،مما ادى الى ظاهرة الضعف
السكاني باإلقليم
بالرغم من انشاء المدن الجديدة ،ظل الضعف السكاني واضح على
المساحة الغالبة لإلقليم

في نهاية  :1970واجهت مصر نمواً قويًا في السكان ،ونقص حاد في
األراضي الصالحة للزراعة
السكان واألراضي الصالحة للزراعة في مصر حتى 2010
المساحات المزروعة
)بالمليون فدان(

السكان
)مليون(

22

40
40
35

20

السكان

32

18

المساحة المزروعة

30

16

24

25

14
20

20

12
17

10
14

15
6.1

6.0

6.0

5.9

5.7

5.6

10

8
6
4

5

2
0

0

80

14

70

60

50

40

30

ومازالت نسبة السكان ال تزداد في االقليم بالقدر التي يمكن من استغالل
االمكانات الكامنة به .
•  7.8مليون نسمة في عام  2006مقابل  7.31مليون نسمة في عام
 ، 2002مما يعني أن النمو في أربع سنوات يصل الى  ٪ 1.67سنوياً
األراضي الصالحة للزراعة تزداد (بشكل محدود) بالتوازي مع الزيادة
السكانية
• من  4.4إلى  4.5مليون فدان في الفترة نفسها في االقليم ،مما يعني نموا
بنسبة ~ ٪ 1
نتيجة لهذه المؤشرات  ،فهناك فراغ سكاني واضح في القطاع الشرقي إلقليم
القناة
• توجي محاور النمو العمراني إلى شب جزيرة سيناء التي تعاني من
افتقار سكاني ،مع توفير متطلبات السكان من االنشطة االقتصادية
والمرافق العامة والخدمات االجتماعية األساسية.
• المشاركة في تحقيق استراتيجية إعادة توزيع سكان مصر ،بما يخفف
من الضغط السكاني على األراضي الزراعية في الدلتا ،واالتجاه نحو
األراضي الصحراوية.

سوء التوزيع الجغرافي للسكان على مسطح األراضي المصرية
التركز السكاني في الدلتا ووادي النيل والمناطق المتاخمة بكثافة  7,2فرد /فدان
( %98من جملة السكان على مساحة  %4.6فقط من مساحة الجمهورية(

هامشية االستقرار البشرى بالمحافظات الصحراوية بكثافة  0,44فرد/فدان
( %2من جملة السكان موزعين على باقي المساحة)
3%
6%
23%

0,7%
0,4%
0,7%

68%
98,2%

المسطح المكاني
اقليم قناة السويس يمثل  %8من المسطح المكاني لمصر

وادى النيل ودلتاه
الصحراء الغربية
الصحراء الشرقية
شب جزيرة سيناء

توزيع السكان
يستوعب  % 10.8من جملة السكان بالجمهورية

المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – التعداد العام للسكان  - 2006وصف مصر بالمعلومات – االصدار السابع – مارس 2007
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ضعف الحيز المكاني القابل للتنمية باإلقليم
وفقاً للمخاطر والطبيعة الطبوغرافية

اكثر من  % 50من مساحة االقليم مناطق يصعب تنميتها

16

األراضي الصالحة للتنمية في مصر

اقل من  % 10من مسطح االقليم يمكن تنميته في المنظور
القريب

يتخلف اقليم القناة عن القاهرة واإلسكندرية في العديد من الخدمات األساسية( :)1التجارة
والترفيه
كثافة الخدمات في اقليم قناة السويس والقاهرة واإلسكندرية

الترفيه
المواد الغذائية والمشروبات

مطعم  /الف نسمة

الرياضة و الترفيه

مطاعم الوجبات السريعة /الف نسمة

0.49

التجارة

.مقاهي /الف نسمة

0.48

وحدة /الف نسمة

1.01

.المتر المربع /الف نسمة

46

0.05

0.89

39

0.33

0.04

0.20
0.11

0.10

القناة

0.23
0.01

االسكندرية

القاهرة

القناة

االسكندرية

القاهرة

المصدر :المسح الميداني الذي قامت ب نيلسن عن التجزئة ،وصف مصر بالمعلومات االصدار السابع مجلد . 2،3
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10

القناة

االسكندرية

القاهرة

القناة

االسكندرية

القاهرة

القناة

االسكندرية

القاهرة

يتخلف اقليم القناة عن القاهرة واإلسكندرية في العديد من الخدمات األساسية( :)2التعليم
والرعاية الصحية
كثافة الخدمات في اقليم قناة السويس والقاهرة واإلسكندرية

الرعاية الصحية
الصيدليات

التعليم
المستشفيات

وحدة /مواطن

مراكز التدريب

مواطن /سرير

مواطن /دكتور

التعليم قبل الجامعي

التعليم العالي

تلميذ /العاملين بالجامعات

عامل /وحدة

تلميذ /فصل

44.3
0.61

0.63

1648

1637

30.2

603

39.6

44.5

39.6

24.3
1044
323

363

27.8

17.5

28.2

0.22

القناة

االسكندرية القاهرة

القناة االسكندرية القاهرة

القناة االسكندرية القاهرة

المصدر :المسح الميداني الذي قامت ب نيلسن عن التجزئة ،وصف مصر بالمعلومات االصدار السابع مجلد . 2،3
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القناة

االسكندرية القاهرة

القناة

االسكندرية القاهرة

القناة

االسكندرية

القاهرة

مازال معدل البطالة مرتفعاً في اقليم قناة السويس
ما يقرب من مليون متعطل في اقليم القناة في عام 2008
توزيع المتعطلين على المحافظات (باأللف)
255,1

4,4

6,3

االقليم

جنوب سيناء

شمال سيناء

4.85%

6.25%

عدد األشخاص
260

163,9

240
220
200
180

160
140
120
100

21,5

80

18,4
40,7

60
40
20
0

10.56%

الشرقية

10.48%

بورسعيد

السويس

11.03%

11.76%

فرصة لزيادة االستثمارات بإقليم قناة السويس
المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .
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االسماعيلية
13.10%

معدل البطالة

كنتيجة طبيعية ،فالمهاجرون من الدلتا والصعيد يتجهون بشكل رئيسي نحو القاهرة واقليم
القناة

الهجرات الداخلية في مصر

األسباب الرئيسية للهجرة هي العائلة والعمل

يقدر صافي تدفقات الهجرة الداخلية سنوياً في المنطقة باأللف
شخص 1

األسباب الرئيسية للهجرة داخل مصر

100%

100%

8%
3%

15%

أخر

القاهرة الكبرى

96.0

اقليم القناة

50.0

عمل

45%

العائلة

االسكندرية

29.0
89%

-70.0

الصعيد

40%

 -105.0الدلتا
اناث

 1في عام  ، 2008استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة  1996حتي 2008
مالحظة :ال يؤخذ في االعتبار الهجرة الدولية
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ذكور

إنشاء مجموعة من الكباري واالنفاق سيؤدي الى زيادة االتصالية بين ضفتي االقليم مما
يؤدى الى زيادة مساحة دائرة التأثير إلقليم قناة
1
2
3

4

كوبرى الفردان :
كوبرى السالم :

.
,
8

2 1
3
4 7

كوبرى الوصفيه القديم :
كوبرى الوصفيه الجديد:
–

6

5

كوبرى عند بداية طريق اإلسمماعيلية:
5

6

نفممق الشممهيد أحمممد حمممدى  :بطععول  1.65كععم ويععربط مدينععة السععويس بشععب
جزيععرة سععيناء ( عععن طريععق عيععون موسععى  /رأس سععدر – وطريععق نخععل)،
ومحافظة اإلسماعيلية (من الجهة الشرقية).
كوبرى االسماعيلية العلوى :

7
نفق جنوب بورسعيد :
8
بفضل مشروعات الربط اإلقليمي المخطط لها ,من المتوقع أن تتضاعف قوة
العمل بالقطاع الشرقي لإلقليم
21

ملخص النتائج الرئيسية لتحديد موقع مصر واقليم قناة السويس في االطار العالمي
ما تصدره مصر الي العالم

مصر

ما يحتاجه العالم من مصر

مصر

استعراض ملف مصر التصديري
• تحديد الصناعات/القطاعات الفرعية للتركيز المحتمل على أساس
األداء الحالي
• تقييم المنافسة العالمية في مجال الصناعات المحددة

استعراض أهم الصناعات/القطاعات الفرعية النامية على مستوى
العالم
• اختيار مجموعة من الصناعات/القطاعات الفرعية التي يمكن
استغالها في مصر باالعتماد على أصولها

تصنيف الصناعات/القطاعات الفرعية المحددة حسب قوة المنافسة

تسليط الضوء على إمكانيات الصناعات/القطاعات الفرعية وتوضيح
المتطلبات الهامة لكل منها
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تحديد 14سلعه تصديرية محتمل التركيز عليها لمصر بصفة عامة
منها  9سلع يختص بها اقليم القناة
معدل النمو السنوي المركب ٪
)(2000-2012

مجموعات السلع التصديرية حسب القيمة التجارية والنمو في اقليم قناة السويس
متوسط  190مليون
دوالر

120

الحرير

105

90

75

الغراء والراتنجيات
60

ألبان ،ومنتجات حيوانية
الورق والورق المقوى
منتجات من الحديد والصلب
زجاج
منتجات كيماوية
سجاد

األجهزة الكهربائية وااللكترونيات

متوسط
%25

أسمدة

الخضروات والفاكهة
البالستيك
الحديد والصلب
مالبس وإكسسوارات

أحجار وأسمنت

45

األثاث

تجهيز األغذية

30

15

منتجات السيراميك

الصابون ،مواد التشحيم ،الشمع،عجين لصنع القوالب

0

-15
1,200

1,100

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

القيمة التجارية في (2012بالمليون دوالر)
Source: United Nations Commodities Trade Statistics Database
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تعد كل من فرنسا ،اليابان ،المملكة المتحدة وكندا هم أضخم المنافسين فيما يتعلق بالسلع
المحددة
السلع

السلع المرتبطة
بالزراعة

السلع التصنيعية

التصنيف بين المصدرين

الغراء والصباغة

#1

ألبان ،ومنتجات حيوانية

#7

الخضروات والفاكهة

#3

األسمدة

#3

البالستيك

# 15

الحديد والصلب

# 15

األجهزة الكهربائية وااللكترونيات

# 16

منتجات من الحديد والصلب

# 14

الورق والورق المقوى

# 16

منتجات كيماوية

#9

زجاج

#8

سجاد

#1

أثاث

#5

تجهيز األغذية

#8

أعلى  3منافسين

Source: United Nations Commodities Trade Statistics Database
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يمكن تصنيف السلع المحددة أيضاً حسب درجة المنافسة
مجموعات السلع المحددة حسب الحصة السوقية لمصر مقابل أعلى حصة سوقية في نفس الفئة
في 2010

تصنيف مجموعات السلع حسب منافستها
من السهل منافستها

الحصة السوقية لمصر %
8

الغراء والصباغة
السجاد1

الخضروات والفاكهة (زراعة)
تجهيز األغذية

األسمدة

6

أسمدة

الخضروات والفاكهة

زجاج
4

منتجات ألبان (زراعة)
أثاث
ورق
البالستيك

تجهيز األغذية

زجاج
منتجات األلبان

2

األجهزة الكهربائية وااللكترونيات
منتجات كيماوية

األجهزة الكهربائية وااللكترونيات

منتجات كيماوية

األثاث

منتجات من الحديد والصلب

الحديد والصلب

حديد وصلب
0
40

50

أعلى حصة سوقية %

30

20

10

0

من الصعب منافستها
1. Egypt is already the market leader on this category
Source: United Nations Commodities Trade Statistics Database
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مصر لديها القدرة على اجتذاب  4من المجاالت األكثر نمواً على مستوى العالم

تم تحديد اثنين من األصول الضخمة لدى مصر

يمكن اجتذاب أربعة مجاالت

المنطق

المجاالت ال 20األعلى نمواً على مستوى العالم
عالية النمو ،لمواكبة النمو السكاني

1

رأس مال بشري ضخم
• ~ 84مليون في  ،2010وتنمو بصعورة ثابتعة بمععدل %2
سنوياً منهم  19مليون نسمة بإقليم القناة
• قوى عاملة ضخمة تبلغ  26مليون في  2010ومن المقعدر
أن تنمو بمعدل ~ %4سنوياً منها  2.2مليون
• ,,,يمكععن اسععتخدامها فععي مجععاالت محععددة مععن خععالل تععوفير
التعليم

2

موقع ممتاز
• مناخ جاذب ووفرة األصول الطبيعية والتاريخية
• علععى الطريععق وسععط تععدفقات التجععارة مععن الشععرق للغععرب
والعكس

عالية النمو ،باالعتماد على وفرة
الموارد
توليد عالي للمخلفات ،لالستفادة من
إنتاج الطاقة الحيوية

بالفعل منافس
اعتماداً على موقع متميز ،ووفرة
األيدي العاملة
منافسة قوية

اعتماداً على موقع متميز

خطون األنابيب
الهندسة ،البناء
تكرير البترول
التعدين وإنتاج النفط الخام
معدات النفط والغاز
الطاقة
البناء واآلالت الزراعية
المعادن
منتجات األغذية
اآلالت الصناعية
معدات االتصاالت
النقل/اللوجستيات
التأمين
الخدمات المالية
الصيدلة
خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
المنتجات واألجهزة الطبية
األجهزة الكهربائية وااللكترونيات
الخدمات الغذائية
سلع غذائية استهالكية
السياحة

27%
27%
25%
24%
20%
16%
16%
16%
16%
13%
13%
13%
12%
12%
12%
11%
10%
9%
9%
9%
9%
30

20

10

0

نمو اإليرادات (% )09 – 08
قيد التحقيق ومن
الصعب استغاللها أكثر من ذلك

منماة بالفعل ومن الصعب
استغاللها أكثر من ذلك

يمكن استغاللها باالعتماد على األصول

Source: Fortune 500, CNN money, National Development Map of Egypt 2017
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المحتويات
النتائج الرئيسية لتحليل الوضع الراهن والتشخيص
صياغة الرؤية
األهداف )(2012-2052
المشروعات والخطة التنفيذية

27

رؤية ورسالة إقليم قناة السويس

28

الرؤية

”إقليم متكامل اقتصادياً وعمراني ًا متزن بيئياً ومكانياً يطرح نموذجاً دولياً متكامالً للتنمية
المستدامة التى تقود مصر نحو التنافسية العالمية "

الرسالة

تحويل إقليم قناة السويس الى اقليم عالمى تنافسى مستدام قادر على المشاركة فى التنمية
االقتصادية والعمرانية فى مصر وتحقيق العدالة االجتماعية

تعتمد الرؤية المستقبلية إلقليم قناة السويس على خمسة ركائز اساسية
التجارة العالمية والنقل
•
•

تدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين اإلقليم وباقي اقاليم
الجمهورية وخاصة العابرة لمحور قناة السويس

الطاقة الجديدة والمتجددة

•
•
•

الثروة البشرية هي الركيزة والدعامة األساسية ومفتاح
تنمية االقليم.
اإلستغالل األمثل للموارد البشرية
رفع المهارات الفنية للقوة العاملة
تحسين مستويات الرعاية الصحية والتعليمية للسكان
باالقليم

•
•
•

المجمعات الصناعية
مجموعة من الصناعات المتكاملة التي تغذي بعضها البعض
داخل بيئة مثالية لذلك.
•
•

29

السياحة العالمية

التنمية البشرية

استخدام االمكانيات الطبيعية النتاج مصادر جديدة للطاقة
النظيفة باالقليم (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – طاقة
الوقود الحيوية)
االستخدام االمثل المكانيات انتاج الطاقة باإلقليم .
استخدام الزراعة على المياه المعالجة النتاج الوقود
الحيوى .
استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيو ماس
فى انتاج الطاقة الكهربائية .

محور قناة السويس مركز لوجستى عالمى

بناء محرك لخلق فرص العمل.
التوظيف االمثل للموارد الصناعية المتاحه باالقليم
اعتمادا على الميزه النسبية لالنشطه الصناعية القائمه
باالقليم.

المنتج السياحى القليم قناة السويس متميز وفريد
•
•
•

توافر العديد من الموارد السياحية المتنوعة من المعالم ذات
القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية والطبيعية.
التوسع في تنمية االسواق السياحية الدولية والمحلية .
قرب االقليم من االسواق الرئيسية باوربا والعالم العربي .

متطلبات تحقيق الرؤية


توفير متطلبات السكان من المرافق العامة والخدمات اإلجتماعية األساسية .



االعتماد على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر و االستفادة بمياه السيول فى توفير مصادر المياه .



دراسة إمكانيات الزراعة على المياه المالحة .



تأكيد التخصص الوظيفى لمحافظات االقليم لتحقيق التكامل التنموى على المستوى االقليمى والقومى .



التوسع فى دعم تمويل مشروعات الصناعات الصغيرة لمحافظات االقليم والقائمة على الحرف اليدوية والبيئية المحققة الحجام كبيرة من
فرص العمل .



تفعيل التنسيق االيجابى بين الجهات التالية للعمل على تحقيق الرؤية :

 تشجيع عمليات التحويل لمشروعات التنمية التى تثبت جدواها من خالل توجي القطاع المصرفى . تحقيق خطط القطاعات االقتصادية للدولة فى قطاع االسكان والمرافق . قدرة قطاع النقل على نقل السكان والبضائع . تعميق الالمركزية والعمل على النقل التدريجى للسلطة المركزية للمحليات .

توفير الكوادر البشرية الفنية وتأهيلها الستقبال وإدارة البيئة .



اقتراح هيكل ادارى جديد يفي بمتطلبات ادارة البيئة .



تفعيل الدور االقليمى فى ادارة البيئة .



انشاء شبكة من الموانئ المحورية واالخرى التى تفى بإحتياجات المناطق التجارية العالمية واحتياجات النقل .
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معوقات تحقيق الرؤية


الطبيعة الطبوغرافية (بوسط وجنوب سيناء) والتى تعوق التنمية وتحد من إنتشارها.



تعـرض قطاعات السواحل الشمالية باإلقليم لتآكل شواطئها بما يؤثر سلباً على التنمية .



سوء استغالل و إدارة بعض الموارد باإلقليم (الموارد الطبيعية والبيئية) .



النظام اإلدارى المركزى الحالى ال يمكن من إدارة المشروعات القومية واالقليمية بنجاح .



المخاطر الطبيعية واالمنية ببعض اجزاء االقليم ال تمكن من التوطن العمرانى واالنشطة به .



الحدود اإلدارية الحالية لتقسيم االقليم ال تمكن من صياغة المشروعات االقليمية .



ضعف اإلتصالية داخل اإلقليم وخاصة بين سيناء (جنوب ،شمال) وباقى أجزاء اإلقليم.



التداخل بين مناطق الثروات التعدينية والمحميات الطبيعية ال تمكن من امكانيات االستغالل االمثل للموارد باإلقليم .



االندماج بين الثقافات والعادات القبلية السكانية قد تعوق من امكانيات نقل السكان من الوادى المزدحم الى االقليم تنفيذا لمقترحات الخطة القومية .



سيطرة طابع االراضى الصحراوية على هيكل استعماالت االراضى مما يقلل ويبطء من معدالت التنمية العمرانية باإلقليم .
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المجمعات الصناعية ومحركات النمو بالمدينة
التجارة العالمية والنقل
•

•

الطاقة الجديدة والمتجددة
استخدام االمكانيات الطبيعية النتاج مصادر جديدة للطاقة
النظيفة باالقليم (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – طاقة
الوقود الحيوية)
• االستخدام االمثل المكانيات انتاج الطاقة باإلقليم .
• استخدام الزراعة على المياه المعالجة النتاج الوقود
الحيوى .
• استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيو
ماس فى انتاج الطاقة الكهربائية .

محور قناة السويس مركز لوجستى عالمى

تدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين اإلقليم وباقي
اقاليم الجمهورية وخاصة العابرة لمحور قناة السويس

التنمية البشرية

الثروة البشرية هي الركيزة والدعامة األساسية ومفتاح
تنمية االقليم.
•
•
•

اإلستغالل األمثل للموارد البشرية
رفع المهارات الفنية للقوة العاملة
تحسين مستويات الرعاية الصحية والتعليمية للسكان
باالقليم

المجمعات الصناعية
مجموعة من الصناعات المتكاملة التي تغذي بعضها
البعض داخل بيئة مثالية لذلك.
• بناء محرك لخلق فرص العمل.
• التوظيف االمثل للموارد الصناعية المتاحه باالقليم
اعتمادا على الميزه النسبية لالنشطه الصناعية
القائمه باالقليم.
32

السياحة العالمية

المنتج السياحى القليم قناة السويس متميز وفريد
•
•
•

توافر العديد من الموارد السياحية المتنوعة من المعالم
ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية
والطبيعية.
التوسع في تنمية االسواق السياحية الدولية والمحلية .
قرب االقليم من االسواق الرئيسية باوربا والعالم العربي .

هناك رغبة قوية من قبل وزارة التجارة والصناعة لتطوير النشاط الصناعي في مصر

أهداف طموحة لتنمية قطاع الصناعة في مصر...
حجم العمالة المتوقع في قطاع الصناعة في مصر بحلول 2025

خطة التنمية القومية لقطاع الصناعة

...سيتم تحقيقها من خالل تنمية الشركات الصناعية في مصر
النمو القائم على زيادة القدرة على المنافسة وعلى جذب االستثمارات األجنبية
المباشرة
• تنمية الصادرات متوقعة بشكل قوي (10أضعاف بين عامي  2008و
)2025
•  27مليار جني مصرى من االستثمارات األجنبية المباشرة تتدفق الى
االقتصاد المصري سنويا بحلول عام 2025

17,822

تطوير الصناعات المصرية عن طريق مركز تحديث الصناعة
• تعزيز ما هو قائم من الشركات الصناعية عن طريق زيادة القيمة المضافة
• تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة

+11%1
10,108

5,972
3,210

2025

2020

2015

 .1معدل الزيادة السنوية لحجم العمالة في الصناعة بين عام  2009و 2025
المصدر :هيئة التنمية الصناعية  ,مركز تحديث الصناعة  ,تحليل فريق العمل
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2009

تطوير "مجمعات صناعية" على رأس جدول األعمال لوزارة التجارة والصناعة
• المجمعات الصناعية تعد رئيسية للوصول الى عملية التصنيع
– تعمل على تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز جاذبية االستثمارات األجنبية
المباشرة
– المجمعات التي بادرت بإنشائها هيئة التنمية الصناعية ،ولكن لم يتم
انجازها الى اليوم بشكل كامل

تحتاج تلك الخطة الطموحة للتنمية الصناعية حوالي  575الف فدان اضافية من األراضي
الصناعية على المستوى القومي بحلول 2025

توجد ندرة في األراضي المتاحة للصناعة و خاصة بالدلتا ...
في  ,2009هناك ~ 42ألف فدان من األراضي الصناعية المتاحة في
مصر 21.3 ~ ،الف منها في القناة

 575ألف فدان إضافية مطلوبة لدعم الخطة القومية للتنمية الصناعية
استهداف زيادة العمالة في مجال الصناعة 1واألراضي الصناعية حتى عام
2025
العمال (باأللف)

األراضي الصناعية المتاحة في مصر
باأللف فدان  ،في عام 2009

األراضي الصناعية (باأللف فدان)

25,000

20,000

41.6

عدد العمال
األراضي

15,000
685

10,108

21.3

+ ~575,000
فدان

مصر

مناطق أخرى في
مصر

2020

2015

0

الدلتا 4
االسكندرية 3

القاهرة الكبرى 2

الصعيد

التقديرات الحالية والمستقبلية لألراضي الصناعية تستند إلى بيانات هيئة التنمية الصناعية  29 : 2009عامل للفدان
المصدر :هيئة التنمية الصناعية ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،تحليل فريق العمل
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389

5,972

القناة

2025

2009

يتميز اقليم قناة السويس بوضع جيد للغاية لالستحواذ على حصة كبيرة من هذا النمو
الكثير من األراضي المتاحة للتنمية الصناعية...

المصدر  :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية 2012
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توافر العديد من الثروات التعدينية باإلقليم ...

تعتمد رؤية التنمية الصناعية إلقليم قناة السويس على فكرة المجمعات الصناعية و ذلك
لتزيد من جاذبيتها بالنسبة للشركات الصناعية
وصف بيئة التجمعات

الفوائد الرئيسية من المجمعات بالنسبة للشركات:
زيادة التنافسية

نقطة التقاء شركاء تنمية لألعمال

• بؤرة للتوظيف واستقطاب العمالة
•

الموردون

...فضال عن تنمية القطاعات الصناعية ...
– تعزيز القطاعات وزيادة الترويج لها

• ...ولبرامج التنمية االقتصادية التي تدعمها الحكومة
– اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر  ،وتحفيز الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،وخلق فرص عمل في قطاع معين...
• تخفيض التكاليف من خالل اقتصاديات النطاق وتقاسم الصناعات للبنية
التحتية
– الخدمات،التدريب ،االتصاالت،الرعاية الصحية ،الخدمات اللوجستية
والتخزين...

 /األسواق
العمالء

التمويل
واإلشتراطات

مجموعة من الصناعات
المتكاملة التي تغذي
بعضها البعض

• إنشاء شبكات بين العاملين في نفس الصناعة لنقل وتبادل المعرفة
االبتكار واألبحاث

تتميز فكرة المجمعات الصناعية كعماد لرؤية التنمية في قدرتها على خلق ميزة تنافسية و الوصول
بالقطاعات الصناعية إلى زيادة القيمة المضافة
• وذلك من خالل البحث و التطوير و التعاون بين الشركات في نفس القطاع
المصدر :فريق العمل
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عماله مدربة/
مؤهلة

تم تحديد نوعية المجمعات الصناعية األصلح إلقليم قناة السويس من خالل منهجية تحليلية
دقيقة

وذلك لحوالي  ~40قطاع وقطاع فرعي

تم التحليل على أساس  10معايير
الحجم :اجمالي العمالة
نمو العمالة
االمكانيات
العامة في مصر

مستوى االستثمارات
التنافسية
الدعم من وزارة الصناعة
القاعدة الموجودة بالفعل (القوى العاملة)

الفوائد و
اإلمكانيات
المتاحة في اقليم
القناة

التوجه :النمو في اقليم القناة
حجم الشركات

متطلبات المساحة
المواءمة مع األصول في اقليم القناة

المصدر :فريق العمل
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X

تم اختيار  9قطاعات هي
األصلح لقيام مجمعات
صناعية بإقليم قناة
السويس

ستة قطاعات تبدو األكثر مناسبة إلقامة مجمعات صناعية بإقليم القناة
المنطق

القطاعات الفرعية األكثر مناسبة

1

مجمع صناعات غذائية ونباتية
وحيوانية

مجمع صناعات بتروكيماوية
2
ومنتجات الغاز الطبيعي

3

مجمع صناعات ميكانيكية
وكهربائية

 4مجمع صناعات بناء واصالح السفن

• االقليم  :قاعدة قوية قائمة بالفعل ( 30000عامل)
• مصر  :قطاع سريع النمو ( ٪ 5سنويا)  ،والمنافسة محدودة
• القرب من األراضي الزراعية ،والدعم من وزارة الصناعة
• االقليم  :قاعدة قوية (27000عامل)  ،ونمو مرتفع ( ٪ 22سنويا)
• مصر  :عمالة كثيفة ( 150الف عامل) ،ونمو مرتفع ( ٪ 6سنويا)
• دعم قوي من قبل وزارة الصناعة ،ووزارة البترول وقيمة مضافة عالية
• قاعدة قوية في مصر ( 180الف عامل).
• فرصة إلقليم القناة لتجعل منها مصدر ( 12000عامل)
• دعم قوي من قبل وزارة الصناعة ،وقيمة مضافة عالية
• مصر  :قطاع رائد للتنمية في المستقبل القريب
• االقليم  :قاعدة قوية وسريعة النمو ( 11000عامل) ٪ 15+سنويا)
• يحتاج الى شركات ومؤسسات ضخمة
• االقليم  :القطاع األكثر أهمية بإقليم القناة من حيث الموارد واالمكانيات
• مصر  :اهتمام من قبل جميع القوى االقتصادية الستغالل الثروات الطبيعية
• انشاء جهاز حكومي مختص بالثروات التعدينية وادارة عملية االستخراج واعادة االنتاج

5

مجمع صناعات تعدينية ومواد بناء

6

مجمع صناعات الكترونية

7

مجمع صناعات للغزل والنسيج

8

مجمع صناعات قائمة على صيد
االسماك

• االقليم  :قاعدة قوية قائمة بالفعل ( 5000عامل)
• مصر  :قطاع سريع النمو ( ٪ 5سنويا)  ،والمنافسة محدودة
• القرب من البحيرات والعناصر المائية االخرى ( البحر االحمر  ,البحر .....

9

مجمع صناعات االسمدة

• مصر :قطاع سريع النمو ( %7سنوياً)
• مساحات وارضى فضاء متاحة باإلقليم ال قامة المصانع واالنشطة المكملة
• كميات مخلفات زراعية مرتفعة

• مصر :قطاع سريع النمو ( %7سنوياً)
• مستوى عال من االستثمارات (بمتوسط  2.5مليار جنيه مصري سنوياً)
• القرب من االسواق الرئيسية
• مصر :القطاع األعلى كثافة من حيث العمالة ( 195الف عامل)
• االقليم  :قاعدة قوية وسريعة النمو ( 40300عامل) ٪ 15+سنويا)
• شركات ضخمة وإمكانية نقلها من الوادي والدلتا الى االقليم

المصدر :هيئة التنمية الصناعية  ,مركز تحديث الصناعة وتحليل خبراء المشروع
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قطاعات يتم
التخطيط لجذبها و
تنميتها باإلقليم
بشكل مسبق

قطاعات يتم
توجيهها لإلقليم كرد
فعل لزيادة
االستثمارات في
القطاع على
المستوى القومي
قطاعات يجب
استغالل الفرص
المتاحة ألنشائها
(موارد  ,مادة خام
) ....

 9قطاعات تبدو األكثر مناسبة إلقامة مجمعات صناعية بإقليم قناة السويس
مثال :مجمع صناعي حول ”تجهيز الخضروات و الفاكهة“

المكونات المادية للمجمعات الصناعية
المصانع
• المقر الرئيسي للشركة
• المعامل التي تخدم سلسلة القيمة للقطاع بأكمل (أي الموردين ،مصنعين
المنتج النهائي ،انتاج األالت)...
القطاعات التي لها صلة بالخدمات التجارية
• التجار وشركات الشحن والخدمات اللوجستية
• المخازن
• منافذ التجزئة/أسواق الجملة
• الخدمات االدارية/الحكومية
– يمكن أن يتواجد بها  OSS1ل صلة بالمجمع
خدمات التنمية بالمجمعات
• مراكز ومنشئات البحث والتطوير
• حاضنة لألعمال التجارية
• مراكز تدريب
– مرتبطة بمنشئات الجامعة باالقليم

مثال لمجمع صناعي لتجهيز الخضروات والفاكهة

التجار/شركات الشحن

المقرات الرئيسية :شركات الخضروات
المجمدة

المخازن

مصانع :الخضروات المجمدة

أسواق الجملة :فواك وخضروات

المورد رقم  :1مصانع أكياس بالستك

one stop shopالخدمات االدارية:
،العالمات التجارية

المورد رقم  :2مصنع صناديق/كرتون

شركة تسويق :مفهوم التعبئة والتغليف

االنتاج االلي :أخصائيين المجمدات

البنك :علي سبيل المثال بنك التنمية
الزراعي

حاضنة لألعمال التجارية

مراكز التدريب :صيانة االالت،
النظافة....

منشات البحث والتطوير :تكنولوجيا
التجميد/ازالة التجميد

الجامعة (الهندسة الزراعية  /قسم علوم
األغذية)

1. One Stop Shop
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قد يساعد وجود عالمة و منتج صناعي مميز و معروف على مستوى العالم في ابراز
مكانة االقليم
ستستفيد صورة اقليم قناة السويس كثيرًا من وجود منتج
صناعي مميز
جذب الاستثمارات واسعة النطاق لوضع معايير عالميه لإلقليم
• شركات معروفة عالمياً محلية وعالمية
• استثمارات أجنبية في المجمعات الصناعية

الشركات الضخمة العالمية أو المحلية قد تحقق هذا الهدف

المالبس الجاهزة

ضمان مصداقية عملية التنمية ،وتعزيز صورة مجتمع االعمال
• تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ،والشركات
الضخمة في نطاق المجمعات الصناعية
تجهيز الخضروات والفاكهة

أجزاء السيارات
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• Large QIZ suppliers as part
of clusters:
– The Gap
– Banana Republic
… •

Green Giant
Dole
Tropicana
Faragalla
…

•
•
•
•
•

Leoni
Sumitomo
WHS
Valeo
…

•
•
•
•
•

...وداخل كل مجمع صناعي ،حاضنة مشروعات ) (Business incubatorتروج
للشركات الناشئة
حاضنات األعمال :تعد االستراتيجية األسرع نموا لتأسيس األعمال
التجارية
برامج تساعد المستثمرين في تطبيق أفكارهم االستثمارية
• تقديم الدعم الالزم للشركات الناشئة
– خدمات الدعم :مواقع المكاتب ،االتصاالت مع الشركات األخرى الخ...
– البحث و التطوير ،مرتبطة بالجامعات
– الحصول علي التمويل
• الجمعية المصرية للحاضنات ( )EIAالتي أنشئت لتنفيذ وتشجيع الحاضنات
تطوير حاضنات المشروعات في مدينة اقليم القناة من شأنه اجتذاب المشروعات
الصغيرة
• المحرك لخلق فرص العمل محليا
• جاذبة لخريجي الجامعات الذين يحتاجون الي دعم لمشروعاتهم

التنفيذ يتم من خالل متعاونين محتملين ،وممكن أن يتم بالشراكة بين القطاع العام
والخاص
• أقسام الجامعة في مدن االقليم
• المنظمات الغير حكومية مثل EIA
• مستثمري القطاع الخاص

المصدر  :الجمعية الوطنية لحاضنات األعمال  ،االلجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ,لالمم المتحدة

41

يمكن ان يروج لها في مصر من خالل المجمعات الصناعية
توطين حاضنات المشروعات في كل المجمعات الصناعية التي تنشأ في اقليم
القناة
• تشجيع األعمال التجارية الجديدة واألفكار المبتكرة في المجمعات
• األعمال التجارية الصغيرة أو الجديدة مخصصة للنشان األساسي
– تجهيز الفواك والخضروات
– المالبس الجاهزة والنسيج
– تصنيع مكونات السيارات
– األسمدة والمبيدات
– الخدمات اللوجستية
– التجارة والشحن
تعزيز النمو االقتصادي ووضع االقليم في مجتمع األعمال
• المناطق الصناعية باإلقليم كمراكز نمو للقطاعات التي تم تنفيذها
• جذب الجهات الخاصة و الحكومية لالستثمار في مجال حاضنات
المشروعات
– تمويل من المطورين في المجمعات الصناعية

مكونات المجمعات الصناعية ...

المناطق الصناعية الخاصة الشاملة
نماذج من مجمعات صناعية خاصة في مصر

 ...تعتبر وسيلة فعالة للتنمية الصناعية
الخدمات التي غالبا ما تقدمها المناطق الصناعية
• مركز لوجيستيات عالمي
• وسائل نقل من والي المناطق
• الدفاع المدني الذي يشمل فرق االطفاء وسيارات االسعاف
• مدارس تدريب وتعليم
• دور حضانة وعالج طبي
• خدمات أمن وصيانة ( 24ساعة 7/أيام في االسبوع)
• محطة خدمات

المصدر ،CPC :بوالرس Al Taiamout ،مصر
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Backup

في إطار استراتيجية المجمعات الصناعية و اعتمادا على االستفادة من أصول التجمعات
الصناعية بإقليم القناة ,يمكن أن يصل عدد العمال بها الى  2.2مليون عامل
أهداف التنمية الصناعية بإقليم القناة في  –2052سيناريو تعظيم الصناعة

العمالة الصناعية واألراضي

2,2
معدل النمو السنوي المركب
باالعتماد على خطة هيئة
التنمية الصناعية للنمو
السنوي للعمالة الصناعية
+4%
1,4
x4.3

0,9
0,6
0,5

العمالة الصناعية (بالمليون)
2052

2042

2032

2022

 1جزء من العمالة الصناعية المباشرة في مصر
مالحظة :فرضية حساب األراضي الصناعية ،كثافة اقليم القناة الصناعية ترتفع من  11عامل  /فدان عام  2009إلى  23عامل  /فدان في  2032و ذلك لتحقيق كثافات معتدلة و واقعية بالنسبة للمعدل القومي
المصدر :هيئة التنمية الصناعية ((األهداف الصناعية في مصر بحلول عام  ، )2052تحليل فريق العمل
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2012

460ألف فدان الزمة للصناعة في اقليم قناة السويس 88 ~ ،ألف منها متاح طبقا لخطط
التجمعات والمناطق الصناعية الحالية باإلقليم
اجمالي األراضي الصناعية عام 2052بالفدان

374,4
462,3

270,6

170,9
117,2
87,9
66,6
21,3
2052

2042

ملحوظة :تم حساب االحتياج من األراضي علي اساس الكثافات الحالية و المتوقعة بمجال الصناعة في كل قطاع
الصدر :تحليل فريق العمل
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2032

2022

2012

المجمعات الصناعية :النتائج
توقعات لنمو قوي لقطاع الصناعة في مصر
• مصحوباً بتحسين البيئة الصناعية بهدف زيادة القيمة المضافة
يتميز اقليم القناة بمركز متميز يتيح لها استغالل و االستفادة من هذا النمو
• يوجد العديد من األراضي المتاحة للتنمية الصناعية باإلقليم  ،تمثل جزء من احتياجات مصر من ارضى التنمية الصناعية لهذا الغرض على مدار
العشرون سنة القادمة
• يتميز موقع اقليم القناة باالتصال الخارجي من ثالث جهات والداخلي بشبكة الربط للطرق االقليمية والقومية ،والذي سيتحسن بشكل ملحون بعد انشاء
الكوبرى العلوى باإلسماعيلية ونفق جنوب بورسعيد و اكتمال خطون السكك الحديدية شرق القنة واتصال السكة الحديد بمنطقة الوسط  ,اضافة الى تطوير
شبكة الطرق المرتبطة بإقليم القاهرة ( القاهرة  /السويس  ,القاهرة  /بورسعيد  ,القاهرة  /االسماعيلية )...
االعتماد على المجمعات الصناعية سيهيئ لإلقليم الفرصة الستغالل النمو المتوقع و تحقيق أهداف االستراتيجية القومية للتنمية الصناعية
• توفير بيئة جيدة لالستثمار سيساعد االقليم على زيادة حصت السوقية من الصناعة المصرية
• اثبتت استراتيجية المجمعات الصناعية قدرتها على تطوير الصناعة من خالل االبتكار و التنافسية
من وضع قاعدة اقليم القناة الصناعية و البيئة الصناعية القومية في االعتبار ،نجد أن هناك  9قطاعات صناعية تعد االصلح لتأسيس مجمعات صناعية باإلقليم
• غذائية ونباتية وحيوانية
• بتروكيماوية ومنتجات الغاز الطبيعي
• ميكانيكية وكهربائية
• الغزل و النسيج و الصباغة و التجهيز
• صناعة األسمدة و المبيدات
• بناء واصالح السفن
• تعدينية ومواد بناء
• الكترونية
• قائمة على صيد االسماك
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تعظيم االستفادة من محور قناة السويس
التجارة العالمية والنقل
•

•

الطاقة الجديدة والمتجددة
استخدام االمكانيات الطبيعية النتاج مصادر جديدة للطاقة
النظيفة باالقليم (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – طاقة
الوقود الحيوية)
• االستخدام االمثل المكانيات انتاج الطاقة باإلقليم .
• استخدام الزراعة على المياه المعالجة النتاج الوقود
الحيوى .
• استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيو
ماس فى انتاج الطاقة الكهربائية .

محور قناة السويس مركز لوجستى عالمى

تدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين اإلقليم وباقي
اقاليم الجمهورية وخاصة العابرة لمحور قناة السويس

التنمية البشرية

الثروة البشرية هي الركيزة والدعامة األساسية ومفتاح
تنمية االقليم.
•
•
•

اإلستغالل األمثل للموارد البشرية
رفع المهارات الفنية للقوة العاملة
تحسين مستويات الرعاية الصحية والتعليمية للسكان
باالقليم

المجمعات الصناعية
مجموعة من الصناعات المتكاملة التي تغذي بعضها
البعض داخل بيئة مثالية لذلك.
• بناء محرك لخلق فرص العمل.
• التوظيف االمثل للموارد الصناعية المتاحه باالقليم
اعتمادا على الميزه النسبية لالنشطه الصناعية
القائمه باالقليم.
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السياحة العالمية

المنتج السياحى القليم قناة السويس متميز وفريد
•
•
•

توافر العديد من الموارد السياحية المتنوعة من المعالم
ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية
والطبيعية.
التوسع في تنمية االسواق السياحية الدولية والمحلية .
قرب االقليم من االسواق الرئيسية باوربا والعالم العربي .

تمثل التدفقات التجارية الضخمة من الغرب – الشرق والعكس فرصة في أنشطة التخزين،
تجارة الجملة و ) (intermediate processingمنتج غير نهائي
أوروبا الغربية

شرق آسيا

أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية

أفريقيا

التدفقات التجارية التي
يجب التركيز عليها

استهداف سلع محددة على أساس التدفقات التجارية حسب السلعة وحجم القيمة التي يمكن
إضافتها
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Source: UN statistical division 2004

النقل/اللوجستيات :المتطلبات األساسية
اتفاقات متعلقة بالسياسة مع شركاء كبار في التجارة الدولية
• الخليج
• شرق آسيا
• أوروبا الغربية والواليات المتحدة
تنمية ضخمة لمداخل ومحاور النقل
• تنمية الموانئ البرية ،خصوصاً على الحدود الشرقية والغربية
• تنمية محور قناة السويس
• تطوير مواني الطيران والموانئ البحرية الموجودة بالفعل والجديدة
• تعزيز المحاور الشرقية والغربية في جميع أنحاء البالد
الموقع:
• المواقع الساحلية والحدودية
• مواقع على أطراف مدن ضخمة/محاور نقل ضخمة
• سهولة الوصول لشبكات االتصاالت

الصدر :تحليل فريق العمل

48

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات :التركيز على االستعانة بمصادر خارجية
تصنيف مصر ضمن أعلى  10دول في مجال
)(outsourcing

متطلبات أساسية من أجل تحقيق تنمية أكبر
التركيز على التعليم المقابل
• لتوفير العمالة الماهرة
تركيز كبير على تنمية البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
• ... DSL / ADSL and satellite connections
الموقع:
• القرب من مواني النقل الدولية (المطارات)
• القرب وسهولة الوصول بالنسبة للعمالة الماهرة

Source: Sourcingline, Top outsourcing countries 2010
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تطوير الخدمات أولوية قومية لمصر
تم أتخاذ العديد من المبادرات لرفع مستوى أداء الخدمات

على مصر مواكبة المعايير الدولية للخدمات
مستوى الخدمات

معامالت مستوى

السويد

3.2
3.0
3.0
2.8
2.8
2.6
2.6

2.6
2.5
2.3
2.2
2.0
1.8
1.4
1.0
1.0
0.9
.1
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الخدمات1

المانيا
النمسا
لوكسومبيرج
فنلندا
فرنسا
بيلجيكا

سلوفاكيا
اليونان
بلغاريا
قطر
الكويت
االمارات
تونس
مصر
الجزائر
المغرب

الرعاية الصحية

أوروبا

الشرق
األوسط
وشمال
افريقياذ

يأخذ معامل مستوى الخدمات في االعتبار العديد من مؤشرات األداء الوصفية الكمية و النوعية

االصالح الهيكلي لقطاع الصحة خالل العشر سنوات القادمة
• سيتم استثمار  900مليون جني مصري
• سيعاد بناء أو انشاء  112مستشفى و 2500وحدة صحية بحلول عام
2011
• التركيز على الالمركزية وزيادة الرواتب

التجارة

تبذل جهود كبيرة من أجل تطوير التجارة الداخلية
• أراضي مخصصة و متروكة لمشروعات التجزئة
• تم تنفيذ برنامج تدريب قومي ":برنامج تحديث التجارة الداخلية"
• يتم دراسة تحسين القوانين المنظمة
• تم انشاء مجلس توجيهي للتجارة
• جاري إعداد إستراتيجية قومية لتوزيع مناطق التجارة

التعليم

خطة تنمية التعليم
• سيتم استثمار  2.5مليار جني مصري
• زيادة مرتبات المدرسين
• خلق مراكز تدريب
• استثمارات لتزويد التالميذ باألجهزة الحديثة

تساهم الخدمات بنسبة  %60من القوة العاملة باإلقليم
الناتج المحلى اإلجمالي إلقليم قناة السويس
حسب االنشطة االقتصادية

مساهمة اإلقليم فى قوة العمل على المستوى
القومي

مساهمة قناة السويس فى الناتج المحلى**

• تتركز االنشطة البحرية وانشطة التجارة العالمية بمعظم
محافظات االقليم .
• محعععافظتي سعععيناء تمعععثالن مسعععتقبل التنميعععة فعععي مصعععر-
واالقليم يملك بـني هيكل اقتصعادي يمتعاز بدرجع جيعده
مععن التنععوع ويععرتبط باالقتصععاد العععالمي بدرجعع كبيععرة
تمنح ع درج ع مععن الديناميكيععة ومحافظععة جنععوب سععيناء
تعتبر مركز سياحي عالمي .
• محافظة السويس تمثل مركعز الصعناعات البتروكيماويعة
والصناعات الثقيلة

31%
27%

88%

13%
11%
8%
3%

60%

7%
2%

0%

تجارة التشيد االمداد الصناعات التعدين الزراعة
بقية خدمات النقل
االنشطة الغذاء والتخزين الجمله والبناء بالكهرباء التحويليه واستغالل والصيد
المحاجر
والمياه
الخدمية واالقامه واالتصاالتوالتجزئة
والصرف
)السياحه (

* تشمل الخدمات الخاصة بالسياحة
** الناتج المحلى عام 2008 / 2007
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12%

27%
13%
زراعة

صناعة

*خدمات

اقليم
قناةالسويس

باقى اقاليم
الجمهورية

توثيق وضع اقليم قناة السويس بخريطة السياحة العالمية
التجارة العالمية والنقل
•

•

الطاقة الجديدة والمتجددة
استخدام االمكانيات الطبيعية النتاج مصادر جديدة للطاقة
النظيفة باالقليم (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – طاقة
الوقود الحيوية)
• االستخدام االمثل المكانيات انتاج الطاقة باإلقليم .
• استخدام الزراعة على المياه المعالجة النتاج الوقود
الحيوى .
• استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيو
ماس فى انتاج الطاقة الكهربائية .

محور قناة السويس مركز لوجستى عالمى

تدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين اإلقليم وباقي
اقاليم الجمهورية وخاصة العابرة لمحور قناة السويس

التنمية البشرية

الثروة البشرية هي الركيزة والدعامة األساسية ومفتاح
تنمية االقليم.
•
•
•

اإلستغالل األمثل للموارد البشرية
رفع المهارات الفنية للقوة العاملة
تحسين مستويات الرعاية الصحية والتعليمية للسكان
باالقليم

المجمعات الصناعية
مجموعة من الصناعات المتكاملة التي تغذي بعضها
البعض داخل بيئة مثالية لذلك.
• بناء محرك لخلق فرص العمل.
• التوظيف االمثل للموارد الصناعية المتاحه باالقليم
اعتمادا على الميزه النسبية لالنشطه الصناعية
القائمه باالقليم.
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السياحة العالمية

المنتج السياحى القليم قناة السويس متميز وفريد
•
•
•

توافر العديد من الموارد السياحية المتنوعة من المعالم
ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية
والطبيعية.
التوسع في تنمية االسواق السياحية الدولية والمحلية .
قرب االقليم من االسواق الرئيسية باوربا والعالم العربي .

من المتوقع ازدياد السائحين في مصر وفقاً للخطط الحكومية مما يؤثر على الناتج المحلي
اإلجمالي وعدد العمال

عدد السائحين القادمين إلى مصر

الناتج المحلي اإلجمالي السياحي
زيادة اإلنفاق السياحي بنسبة %2+
نتيجة البنية التحتية المطورة

بناءًا على أهداف الحكومة
514

35
30

العمالة السياحية

8
7

5%
399
25
20

7%

6

x2.8

301

+324%

5%

5

218
3

13

121

2030

2025

2020

2015

2009

السياح (بالمليون)

الصدر :وزارة السياحة  ,الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ,تحليل فريق العمل
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2030

2025

2020

2015

2009

الناتج المحلي اإلجمالي السياحي (بالمليار جني )

2030

2025

2020

2015

2009

العمالة السياحية (بالمليون)

ازدياد السائحين في اقليم قناة السويس وارتفاع الناتج المحلى طبقا للمؤشرات القومية

عدد السائحين القادمين إلى اقليم قناة السويس

الناتج المحلي اإلجمالي السياحي

73

25

العمالة السياحية

0,48

زيادة اإلنفاق السياحي بنسبة %2+
نتيجة البنية التحتية المطورة

بناءًا على أهداف الحكومة

0,35

5%

3%

5%

16
X3.7
X8.1

0,25

36

10

0,18
20

6

13

4

2052

2042

2032

2022

2012

عدد السائحين ( بالمليون )
الصدر :وزارة السياحة  ,الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ,تحليل فريق العمل
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0,13
9

2052

2042

2032

2022

2012

الناتج المحلي اإلجمالي السياحي (بالمليار جني )

2052

2042

2032

2022

2012

العمالة السياحية (بالمليون)

السياحة :التعزيز الكامل لألصول المستخدمة
بالرغم من توافر األصول ،هناك أداء ضعيف من
قبل أعداد السياح الوافدين
مصر في مقابل الدول ال 10األعلى من حيث السياحة
الوافدة في 2009
فرنسا

74

الواليات المتحدة

55
52

اسبانيا

51

الصين

المملكة المتحدة

28

تركيا

26
24

المانيا

24

ماليزيا
المكسيك

22

مصر

13
80

 25مليون سائح منها بإقليم قناة السويس
الهدف هو زيادة عدد الليالي السياحية من  96مليون ليلة
سياحية في  2009إلى  140مليون في 2052

االستقرار السياسي وضمان األمن
تنمية العروض للسياح
• في المناطق الحالية :رفع الجودة وزيادة العروض
للسياح
• تنمية مناطق جديدة للتنمية السياحية

ايطاليا

43

60

أهداف طموحة لتشجيع السياحة
 الهدف هو زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى 52
مليون سائح في ( 2052سيناريو دفع وتطوير
الخدمات)

متطلبات أساسية

40

20

•

توسيع البنية التحتية
خاصة المطار لتجنب االختناق المحتمل

التسويق النشط
• ...من خالل الحمالت واألحداث الدولية
الموقع (مناطق جديدة):
• مواقع ساحلية وصحراوية...

0

مليون سائح

سيتم فحص القدرة االستيعابية للموارد الطبيعية والتاريخية مع األهداف لضمان االستدامة
المصدر  :وزارة السياحة
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تحتل مدينة شرم الشيخ المركز األول سياحياً وتتميز بالسياحة الساحلية والثقافية وممارسة الغوص
المناطق األثرية والمدن السياحية تزيد من الميزة النسبية لإلقليم
مساهمة

قطاع

السياحة

باإلقليم في الناتج المحلى

المشروعات السياحية المقترحة
مساهمة المشروعات فى
اإلستثمار قطاعيا

القومي

55%
المشروعات السياحية المقترحة

98.8%
23%

22%

• منطقة شرق البحيرات .
• منطقة فايد .
• القرية األوليمبية الرياضية

1.2%
اقليم قناة
السويس

باقى اقاليم
الجمهورية

سياحة

صناعة

زراعة

مساهمة المشروعات فى فرص العمل باإلقليم

يوجد بمدينة شرم الشيخ  200فندق تمثل  %13.7من إجمالى عدد

الفنادق  ،وبهـا  55.5ألـف غرفـة بنسبة  %25.9من إجمالى عدد الغرف
المصدر  :وزارة السياحة  ,هيئة التمية السياحية
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سياحة وخدمات
صناعة
زراعة

27%
60%

13%

التركيز على جودة المعيشة لتشجيع القادمين الجدد على االستقرار باإلقليم
التجارة العالمية والنقل
•

•

الطاقة الجديدة والمتجددة
استخدام االمكانيات الطبيعية النتاج مصادر جديدة للطاقة
النظيفة باالقليم (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – طاقة
الوقود الحيوية)
• االستخدام االمثل المكانيات انتاج الطاقة باإلقليم .
• استخدام الزراعة على المياه المعالجة النتاج الوقود
الحيوى .
• استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيو
ماس فى انتاج الطاقة الكهربائية .

محور قناة السويس مركز لوجستى عالمى

تدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين اإلقليم وباقي
اقاليم الجمهورية وخاصة العابرة لمحور قناة السويس

التنمية البشرية

الثروة البشرية هي الركيزة والدعامة األساسية ومفتاح
تنمية االقليم.
•
•
•

اإلستغالل األمثل للموارد البشرية
رفع المهارات الفنية للقوة العاملة
تحسين مستويات الرعاية الصحية والتعليمية للسكان
باالقليم

المجمعات الصناعية
مجموعة من الصناعات المتكاملة التي تغذي بعضها
البعض داخل بيئة مثالية لذلك.
• بناء محرك لخلق فرص العمل.
• التوظيف االمثل للموارد الصناعية المتاحه باالقليم
اعتمادا على الميزه النسبية لالنشطه الصناعية
القائمه باالقليم.
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السياحة العالمية

المنتج السياحى القليم قناة السويس متميز وفريد
•
•
•

توافر العديد من الموارد السياحية المتنوعة من المعالم
ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية
والطبيعية.
التوسع في تنمية االسواق السياحية الدولية والمحلية .
قرب االقليم من االسواق الرئيسية باوربا والعالم العربي .

الفراغ السكاني لإلقليم يسيطر على القطاع الشرقي

8 449

تطور سكان اإلقليم ما بين عام 1986
(2010 -باأللف نسمة)

2.4%

7.2%

*7 884

39%

1.6%

6 193

39%

4 867

76.9%

40%
61%

2010

2006

61%

60%

1996

1986

6.1%

حضر
ريف

12.2%
36%

6.3%

4.4%

يرتفع معدل النمو السكانى بإقليم قناة السويس وهو  %2.4عن الجمهورية وهو
%2.1

66.6%

11.2%
6.5%

51.5%
38.8%
1.8%

33.4%

جنوب سيناء

45.5%
ذكور

اإلقليم
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نسبة المساحة الجمالى االقليم

اناث

تختلف نسبة الذكور واإلناث في محافظة جنوب سيناء عن اإلقليم حيث %66.6
للذكورمقابل  %33.4لالناث
المصدر  :الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء  ,قاعدة المعلومات الجغرافية 2012

نسبة السكان الجمالى االقليم

اكبر المحافظات مساحة باإلقليم هى جنوب سيناء  31272كم 2بينما تضم اقل
عدد سكان باإلقليم  154941نسمة

المالمح السكانية باإلقليم
إقليم قناة السويس من األقاليم الجاذبة للسكان

23%

2%

مستوى التعليم باإلقليم

20%

للعمل

1%

للدراسة

14%

للزواج

1%

طالق او ترمل

30%

29%

أسباب الهجرة

1%
47%

اخرى

9%

الجمهورية

اإلقليم

حوالى مليون نسمة مهاجرين الى اإلقليم بنسبة  %21.4من حجم
الهجرة الداخلية منهم  %45من الدلتا
المصدر  :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
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12%

13%

يقرأ ويكتب

1%

1%

محو أمية

19%

19%

مؤهل أقل من متوسط

مرافق

36%

18%

28%

امى

26%

27%

مؤهل متوسط

3%

3%

مؤهل فوق متوسط

10%

9%

مؤهل جامعى

الجمهورية

اإلقليم

 %28نسبة األمية باإلقليم وهى منخفضة بالنسبة لمستوى الجمهورية
%29.6

المؤثرات والتحديات لبناء نموذج التنمية البشرية المقترح بإقليم القناة
 1على الصعيد الدولي ،يتأثر إقليم قناة السويس بعدد من التوجهات العالمية الكبرى:
• من المحتمل أن تؤثر توجهات “التحضر” و“سهولة االتصال” بالسلب على اإلقليم .
• من الممكن أن يستفيد اإلقليم من اتجاهات “التوج للمصادر الخارجية” و“تدفقات رأس المال”.
 2على المستوى القومي  ,نتيجة التزايد السكاني المطرد وندرة األراضي الصالحة للزراعة ،تبنت جمهورية مصر العربية توجها عاما إلنشاء مدن
جديدة والخروج الى الصحراء .
 3ومن ثم ،أعدت العديد من المخططات على المستوى القومي واألقليمي للتعامل مع هاتين القضيتين :
• أوصت خريطة التنمية و التعمير لجمهورية مصر العربية لعام  1998بإعادة التوزيع السكاني في اتجاه األقطاب الصالحة للتنمية.

 4من شأن إقليم القناه أن يلعب دورا كبيرا في مواجهة التحديات التي تواجهه
• توفير فرص العمالة لمواجهة نسب البطالة التي يعاني منها اإلقليم .
• جذب السكان لمليء الفراغ السكاني باإلقليم.
• توفير الخدمات التي تنقص اإلقليم و التي يخرج السكان من مدنهم بحثا عنها وايضا اهم مشكالت ضعف السكان ببعض مناطق االقليم .
• مع الوضع في الحسبان أن تحسين اتصال بين قطاعي االقليم الشرقي والغربي أمر غاية في األهمية .
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األهداف المطلوب تحقيقها من قبل نموذج التنمية البشرية الذي سيتم اتباعه في االقليم
1

يجب على اقليم قناة السويس التغلب على مشاكله الحالية وذلك بأن تتحول الى اقليم مفعم بالحياة
• يجب خلق بيئة تضمن األمان و التفاعل االجتماعي الجيد
• يجب التغلب على الصورة السلبية المرتبطة بها ككونها صحراء و مناطق فراغ سكاني

2

على االقليم االستفادة من القاعدة السكانية المتاحة بالقطاع الغربي لإلقليم
• االستفادة من االمكانيات المتاحة لخلق فرصة العمل
• المواقع المتميزة باإلقليم تعمل على جذب السكان لإلقامة ب
• مساحات األراضي المتاحة للتنمية

61

توفير مصادر طاقة بديلة لدفع عجلة التنمية باإلقليم
التجارة العالمية والنقل
•

•

الطاقة الجديدة والمتجددة
استخدام االمكانيات الطبيعية النتاج مصادر جديدة للطاقة
النظيفة باالقليم (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – طاقة
الوقود الحيوية)
• االستخدام االمثل المكانيات انتاج الطاقة باإلقليم .
• استخدام الزراعة على المياه المعالجة النتاج الوقود
الحيوى .
• استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيو
ماس فى انتاج الطاقة الكهربائية .

محور قناة السويس مركز لوجستى عالمى

تدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين اإلقليم وباقي
اقاليم الجمهورية وخاصة العابرة لمحور قناة السويس

التنمية البشرية

الثروة البشرية هي الركيزة والدعامة األساسية ومفتاح
تنمية االقليم.
•
•
•

اإلستغالل األمثل للموارد البشرية
رفع المهارات الفنية للقوة العاملة
تحسين مستويات الرعاية الصحية والتعليمية للسكان
باالقليم

المجمعات الصناعية
مجموعة من الصناعات المتكاملة التي تغذي بعضها
البعض داخل بيئة مثالية لذلك.
• بناء محرك لخلق فرص العمل.
• التوظيف االمثل للموارد الصناعية المتاحه باالقليم
اعتمادا على الميزه النسبية لالنشطه الصناعية
القائمه باالقليم.
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السياحة العالمية

المنتج السياحى القليم قناة السويس متميز وفريد
•
•
•

توافر العديد من الموارد السياحية المتنوعة من المعالم
ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية
والطبيعية.
التوسع في تنمية االسواق السياحية الدولية والمحلية .
قرب االقليم من االسواق الرئيسية باوربا والعالم العربي .

قد تمثل الكهرباء أحد القيود بحلول عام  ،2025مما يشير إلى الحاجة إلى استثمارات في
مشروعات الطاقة البديلة
0%

توقعات استهالك وإمدادات الكهرباء من خالل سيناريو دفع وتطوير الصناعة حتى عام
2030

+3%

+11%

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09
استهالك الكهرباء
إمدادات الكهرباء

نسبة الفائض المتوقعة من الكهرباء المزودة بحلول  2050توضح العجز المحتمل
والحاجة إلى مشاريع الطاقة البديلة
المصدر :وزارة الطاقة والكهرباء ،وزارة التخطيط ،وزارة الصناعة ،وزارة االتصاالت ،الجهاز المركزي للتعبئة ،وتحليل فريق العمل
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إنتاج الطاقة الحيوية :تطبيق نموذج تحويل المخلفات إلى طاقة

إمكانيات ضخمة
 16.2مليون طن من المخلفات المتولدة سنويًا في مصر (%60
منها مخلفات عضوية)  % 25منها بإقليم القناة
• يقع تصنيفها في المرتبة ال  16من حيث نصيب الفرد من
المخلفات الصلبة (أعلى من الممارسات في إنتاج الطاقة الحيوية –
البرازيل)
• من المقدر أن تنمو إجمالي المخلفات المتولدة مع النمو السكاني
من المقدر أن تصل استثمارات الطاقة المتجددة في العالم  745مليار
دوالر في  2017في مقابل  150في 2007
• من المقدر أن تبلغ االستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا  10مليار دوالر في  2017مقابل
 2مليار في .2007

المتطلبات األساسية لتعظيم اإلمكانيات
أنظمة عالية الجودة لجمع المخلفات وللمجاري
• لتسهيل الحصول على الطاقة الحيوية (المخلفات الصلبة،
الكبس)...
إطار عمل وحوافز للسماح بتدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في
هذا المجال
• لتسهيل الحصول على التمويل والتغلب على تكاليف بدء
االستثمار المرتفعة
الموقع:
• سهولة الوصول للوقود الحيوي
• بمعزل عن التجمعات السكنية

سيتم تقييم فرص أخرى للطاقة البديلة (الشمسية ،الرياح)...
المصدر :وزارة الدولة لشئون البيئة ،تقرير األمم المتحدة للبيئة 2008
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مجاالت استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بإقليم قناة السويس

الطاقة الشمسية الحرارية
 االستخدامات المتعددة الطاقة الحرارية المنتجة بالطاقة الشمسية
لألغراض التالية
•
•
•
•
•

تجفيف الحاصالت الزراعية وخاصة النباتات العطرية.
تدفئة وتبريد الحيز ألغراض التدفئة وتكييف الهواء.
استخدام العمارة الشمسية في تشييد المباني.
الصوب الزجاجية الشمسية (الزراعة المحمية ).
صناعة االلبان ومنتجاتها.

الموقع:
• مناطق شمال ووسط سيناء
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الطاقة الشمسية الضوئية
• تسععتخدم الطاقععة الشمسععية الضععوئية لتوليععد الكهربععاء مباشععرة
ألغعععراض االنعععارة – شعععحن البطاريعععات – ضعععخ الميعععاه
ألغعراض العري والشعرب – تحليعة الميعاه – تنقيعة الميعاه –
اجهعزة مغعذيات الكهربعاء التعي ال تنقطعع  –UPSتشعغيل
اجهععزة االتصععاالت الالسععلكية – تشععغيل اجهععزة المالحعععة
الجويعة واالنعذار البحععري – تشعغيل الثالجععات وغيرهعا مععن
االجهزة كما يمكن استخدامها في الوقاية الكاثودية
• يمكععن االسععتفادة مععن خعععالل امععداد بعععض القععرى الصعععغيرة
البعيدة عن الشبكة الكهربائية بحاجتها من الكهرباء.

المحتويات
النتائج الرئيسية لتحليل الوضع الراهن والتشخيص
صياغة الرؤية
األهداف )(2012-2052
المشروعات والخطة التنفيذية
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وضعت رؤية اقليم قناة السويس لتحقق االهداف االتية


التأكيد على مخرجات الخطة القومية لمصر  2052وأهدافها إلقليم قناة السويس ( السكان – االنشطة – التوطن العمرانى ) .



زيادة مساهمة المشروعات القومية باإلقليم (شرق التفريعة  ,الميناء المحوري وادى التكنولوجيا  ,المناطق الصناعية  ,المناطق
الحرة  ,ترعة السالم) في جذب المزيد من االستثمارات لتنميتها والتوسع فيها .



المساهمة في إعادة توزيع السكان على مستوى كل من االقليم واالطار القومي و دفع الزيادة السكانية نحو المناطق النائية ذات
االنشطة باإلقليم .



تحقيق الميزة التنافسية لإلقليم فى مجاالت (السياحة  -التجارة و النقل  -الصناعة  -إنتاج الطاقة) .



مضاعفة القدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية والسياحية .



االكتفاء الذاتى لمصادر الطاقة الحيوية والمتجددة وتصدير الفائض منها .



رفع مستوى المعيشة ودخل األسرة والقضاء على الفقر .



تطوير وتدعيم شبكة النقل واالتصال ( الطرق والسكة الحديد وشبكة الموانئ والمطارات ) بما يمكن االقليم من اداء دوره
اللوجستي .



استغالل الموارد الطبيعية والتعدينية باإلقليم االستغالل األمثل لرفع المستوى االقتصادي داخل االقليم .



الحد من مصادر التلوث المؤثرة على قاعدة الموارد الطبيعية باإلقليم خاصة السياحية .
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وضعت رؤية اقليم قناة السويس لتحقق االهداف االتية


مراجعة االطر االدارية وتحديثها بما يمكن من تسهيل ونجاح ادارة المشروعات ذات الصبغة االقليمية والقومية .



مراجعة االعتبارات االمنية



خلق وإنشاء مناطق استثمارية حرة



دعم االستفادة من محور قناة السويس
واللوجستيات .
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في ضوء االنشطة المقترحة للتوطين سواء على المستوى القومي او العالمي .
باالستفادة بالموقع الفريد لإلقليم واتصاليته العالمية .
المائي ليس باعتباره ناقل مائي فقط وانما باالستفادة من المميزات النسبية له في مجال التجارة والنقل

انعكاس الرؤية على تنمية إقليم قناة السويس
نطاقات التنمية

مدى تحقيق الركائز

ZONE A

المجمعات الصناعية والزراعية (استغالل الموارد
والثورات الطبيعية المتنوعة وفقاً لضوابط بيئية )

ZONE B

السياحة العالمية (رفع كفاءة السياحة الدينية
والترفيهية والبيئية والعالجية )
محور قناة السويس مركز لوجستى عالمى

ZONE C

توفير فرص عمل – تنمية القدرات البشرية

ZONE D

السياحة العالمية
تعظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة
استغالل الموارد والثورات الطبيعية المتنوعة وفقاً
لضوابط بيئية
تعظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة

ZONE E
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المجمعات الصناعية والزراعية (استغالل الموارد
والثروات الطبيعية المتنوعة وفقاً لضوابط بيئية )

المحتويات
النتائج الرئيسية لتحليل الوضع الراهن والتشخيص
صياغة الرؤية
األهداف )(2012-2052
المشروعات والخطة التنفيذية
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من المتوقع أن يتغير الوضع في اقليم قناة السويس في المستقبل القريب و يرجع ذلك لعدة
أسباب...
النمو قائم علي استراتيجية شاملة مع منطق موضوعي يغطي جميع أبعاد االقليم
•
•
•
•
•

التأكيد على مخرجات الخطة القومية لمصر  2052وأهدافها إلقليم قناة السويس ( السكان – االنشطة – التوطن العمرانى ) .
زيادة مساهمة المشروعات القومية باإلقليم (شرق التفريعة  ,الميناء المحوري وادى التكنولوجيا  ,المناطق الصناعية  ,المناطق الحرة  ,ترعة السالم) في
جذب المزيد من االستثمارات لتنميتها وتوسعها .
مضاعفة القدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية والسياحية .
استغالل الموارد الطبيعية والتعدينية باإلقليم االستغالل األمثل لرفع المستوى االقتصادي داخل االقليم .
تطوير وتدعيم شبكة النقل واالتصال ( الطرق والسكة الحديد وشبكة الموانئ والمطارات) بما يمكن االقليم من اداء دوره اللوجستي .

اقليم قناة السويس يستمر في التطور اعتمادا علي نموذج تمويل مستدام  /ومكتفي ذاتيا
• أرباح خدمات محور قناة السويس تمويل البنية التحتية والمشروعات القومية
• االرباح الناتجة من زيادات اعداد السياح

رغبة قوية في تطوير االقليم ومتابعة حركة النمو لضمان النجاح
• إرادة سياسية قوية وحافزه لتطوير االقليم  ،كما هو واضح من خالل طرح مشروع المخطط االستراتيجي لإلقليم  ,والمحفظات .
• انشاء جهاز ادارى مستقل إلدارة القطاع الشرقي لإلقليم
• اشتراك العديد من المؤسسات والسلطات العامة في عملية التخطيط والمشاركة فى اتخاذ القرار
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مجموعة المشروعات المقترحة لتحقيق االهداف ()1

السياحة العالمية

التجارة العالمية والنقل

المشـــــــروع
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االستثمارات

المراحل الزمنية

المساحة

المنطقة الحرة بالعريش

خاص  +عام

متوسطة

 250فدان

المنطقة الحرة برفح

خاص  +عام

متوسطة

 100فدان

منطقة التجارة والخدمات اللوجستية شرق بورسعيد

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 5االف فدان

منطقة التجارة والخدمات اللوجستية شرق االسماعيلية

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 10االف فدان

منطقة التجارة والخدمات اللوجستية شمال شرق السويس

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 5االف فدان

منطقة التجارة والخدمات اللوجستية بالعاشر من رمضان

خاص  +عام

متوسطة

 2000فدان

المنطقة الحرة جنوب السويس

خاص  +عام

متوسطة

 5االف فدان

اقامة سلسلة من مارينا اليخوت السياحية مع الخدمات التجارية السياحية بميناء العريش
البحري وبورسعيد ومنطقتي العين السخنة وراس سدر

خاص

قصيرة  +متوسطة

 120فدان

اقامة  3قاعات دولية للمؤتمرات والمعارض بمدن االسماعيلية والعين السخنة والعريش
لتشجيع سياحة المؤتمرات.

خاص

متوسطة

 60فدان

مشروع التنمية السياحية والعمرانية لساحل البحر المتوسط للمنطقة بين العريش الشيخ زويد
بطول واجهة  20كم

خاص  +عام

طويلة

بطول واجهة  20كم

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة المحصورة بين الطور  -راس محمد

خاص  +عام

طويلة

بطول واجهة  30كم

اقامة  3قرى سياحية (المصيدة /الخروبة  /الريسة ) بطاقـة اجمالية ( )450غرف

خاص

قصيرة

 120فدان

إقامـــة  4مراكز إلنتاج وتسويق المنتجات الحرفية (األثواب البدوية والمشغوالت ) شرم
الشيخ -العريش – كاترين  -عيون موسي

خاص

متوسطة

 40فدان

األولوية

مجموعة المشروعات المقترحة لتحقيق االهداف ()2
المشـــــــروع
انشاء  3مراكز للسياحة العالجية اجمالي  300غرفة تعتمد علي العيون الكبريتية بمناطق
عيون موسي وحمام فرعون وحمام موسي.

خاص

متوسطة

 60فدان

تنفيذ منشآت لمهرجان رالي سيارات ودراجات بخارية بمحافظة شمال سيناء

خاص

قصيرة

 120فدان

اقامة قرى ومنتجعات سياحية برأس مسلة  /رأس سدر

خاص

قصيرة

 100فدان

اقامة قرية سياحية في كل من (رمان و بالوظ ) بطاقة اجمالية عدد( )150غرفة شرق
العريش

خاص

قصيرة

30فدان

إقامة قرى ومنتجعات سياحية بمنطقة طور سيناء

خاص

قصيرة

 200فدان

خاص

قصيرة  +متوسطة

 250فدان

خاص

قصيرة  +متوسطة

 50فدان

خاص

متوسطة

 60فدان

خاص

متوسطة

 40فدان

خاص

قصيرة

 5فدان

خاص

متوسطة

 25فدان

خاص  +عام

متوسطة

جزر القلس والرواق

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 200فدان

السياحة العالمية

إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ
إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق
إقامة قرى ومنتجعات سياحية بالمنطقة المحصورة بين دهب  /نويبع
إقامة قرى ومنتجعات سياحية بالمنطقة المحصورة بين نويبع  /طابا
إقامة توسعات بفنادق سانت كاترين
إقامة مارينا عالمية لليخوت بجنوب سيناء
إقامة مشروع لتجميل المواقع األثرية والمتنزهات
استثمار طريق العائلة المقدسة من خالل مشروع قومي متكامل .
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االستثمارات

المراحل الزمنية

المساحة

األولوية

مجموعة المشروعات المقترحة لتحقيق االهداف ()3

السياحة العالمية

المشـــــــروع
تطوير محميــــــــات الزرانيق بشمال سيناء وابو جلوم ونبق بجنوب سيناء .

خاص  +عام

متوسطة

 20فدان

إقامة مشروعات رائدة لتنمية الحرف البيئية واليدوية بشمال سيناء ومدينة سانت كاترين
بجنوب سيناء.

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 20فدان

اقامة مجمع ألنشطة السياحة الرياضية بمدينة راس سدر

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 50فدان

إقامة مدينة ترفيهية بمنطقة الكرنتينا بالعريش

خاص  +عام

قصيرة

30فدان

مراكز بدوية في مواقع جنوب راس البرقة وراس الشيطان والقليعة بمركز طابا بجنوب
سيناء فندق بطاقة ( )50غرفة ومخيمات بدوية وكافتيريا لكل منهما.

خاص

قصيرة

 15فدان

مخيم بدوي سياحي لسياحة السفاري والسياحة البدوية بمنطقة واحة القسيمة وعين قديس

خاص

متوسطة

 20فدان

مركز للخدمات السياحية والتجارية بوادي المراخ بطابا

خاص

متوسطة

 40فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

30فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 35فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 20فدان

خاص

قصيرة

 15فدان

خاص  +عام

قصيرة

 10فدان

خاص

قصيرة

 10فدان

إقامة مشروعات بيئية للخدمات السياحية المتكاملة للسياحة العابرة بطريق الحج
اإلسالمي في وسط سيناء
اقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة بوادي التكنولوجيا باإلسماعيلية

التنمية البشرية

اقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة بين العريش  -الشيخ زويد
انشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع جامعات دولية بمدينة شرق بورسعيد

أكاديمية للدراسات البيئية والصحراوية بجنوب سيناء
مركز متطور لمغامرات الصحراء ورحالت السفاري بجنوب سيناء

74

االستثمارات

المراحل الزمنية

المساحة

األولوية

مجموعة المشروعات المقترحة لتحقيق االهداف ()4

الطاقة الجديدة والمتجددة

المشـــــــروع
محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة  2500ميجاوات وربطها بشبكة الكهرباء
األوروبية

خاص  +عام

طويلة

 23000فدان

مزرعة لطاقة الرياح قدرة  120ميجاوات بمنطقة شمال غرب خليج السويس

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

1200فدان

اقامة محطة شمسية قدرة  200ميجاوات إلنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 2000فدان

اقامة محطة توليد للكهرباء بقدرة  50ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 3500فدان

محطة توليد الكهرباء بالخاليا الفوتوفلطية قدرة  20ميجاوات

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 200فدان

انشاء عدد  2محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات
الغازية والبخارية

خاص  +عام

متوسطة  +طويلة

 100فدان

خاص

طويلة

 400الف فدان

خاص

طويلة

 77الف فدان

مشروع استصالح نحو  7االف فدان على المياه الجوفية بمناطق وسط سيناء (المغارة –
صدر الحيطان – الكونتيال – التمد – نخل – عريف الناقة)

خاص

طويلة

 125الف فدان

مشروع استصالح نحو  8االف فدان على المياه الجوفية بمناطق جنوب سيناء (وادى
فيران – المالحة – سهل القاع – غرندل)

خاص

طويلة

 7االف فدان

مشروع استصالح  50الف فدان على مياه السيول بـ (وديان البروك – الجيرافى –
العريش )

خاص

طويلة

 8االف فدان

مشروع استصالح  100ألف فدان بالظهير الخلفي لسهل القاع بجنوب سيناء

خاص

طويلة

100الف فدان

مشروع استصالح 6االف فدان بسهل شرم الشيخ

خاص

طويلة

 6االف فدان

استصالح  400الف فدان بشمال سيناء عبر ترعة االسماعيلية

الطاقة الجديدة والمتجددة

استصالح  77الف فدان شرق قناة السويس
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االستثمارات

المراحل الزمنية

المساحة

األولوية

مجموعة المشروعات المقترحة لتحقيق االهداف ()4
المشـــــــروع

االستثمارات

المراحل الزمنية

المساحة

مجمع صناعات بتروكيماوية ومنتجات الغاز الطبيعي
المجمع الصناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 600فدان

المجمع الصناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية باإلسماعيلية

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

600فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 600فدان

المجمع الصناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس

مجمع صناعات غذائية ونباتية وحيوانية

المجمعات الصناعية

المجمع الصناعي للمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالعريش
المجمع الصناعي للمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد
المجمع الصناعي للمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية برفح
للمنتجات الغذائية

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

200فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

200فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

200فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 200فدان

مجمع صناعات قائمة على صيد االسماك
المجمع الصناعي لمنتجات االسماك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد
المجمع الصناعي لمنتجات االسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس
المجمع الصناعي لمنتجات االسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

76

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 200فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 200فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 200فدان

األولوية

مجموعة المشروعات المقترحة لتحقيق االهداف ()5
المشـــــــروع

االستثمارات

المراحل الزمنية

المساحة

مجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية
المجمع الصناعي للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية باإلسماعيلية

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 400فدان

المجمع الصناعي للصناعات الميكانيكية والكهربائية المنطقة الصناعية شمال غرب خليج
السويس

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 400فدان

المجمع الصناعي للصناعات الميكانيكية والكهربائية المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 400فدان

المجمعات الصناعية

مجمع صناعات تعدينية ومواد بناء
المجمع الصناعي للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة الصناعات الثقيلة  25شمال
سيناء

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 1000فدان

المجمع الصناعي للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة الصناعات الثقيلة  26شمال
سيناء

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 1000فدان

المجمع الصناعي للصناعات التعدينية ومواد البناء

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

1000فدان

المجمع الصناعي للصناعات التعدينية ومواد البناء

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

1000فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 1000فدان

المجمع الصناعي للصناعات التعدينية ومواد البناء
المجمع الصناعي للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج
السويس

المجمع الصناعي للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية باإلسماعيلية
المجمع الصناعي للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد
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 1000فدان
خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 1000فدان

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

1000فدان

األولوية

مجموعة المشروعات المقترحة لتحقيق االهداف ()6
المشـــــــروع

االستثمارات

المراحل الزمنية

المساحة

مجمع صناعات بناء واصالح السفن
المجمع الصناعي لبناء واصالح السفن بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج
السويس

خاص

قصيرة  +متوسطة

 1000فدان

المجمع الصناعي لبناء واصالح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

خاص

قصيرة  +متوسطة

 1000فدان

مجمع صناعات الكترونية
المجمع الصناعي لإللكترونيات بالمنطقة الصناعية باإلسماعيلية

المجمعات الصناعية

المجمع الصناعي لإللكترونيات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس

خاص

قصيرة  +متوسطة

 250فدان

خاص

قصيرة  +متوسطة

 250فدان

مجمع صناعات للغزل والنسيج
المجمع الصناعي للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس
المجمع الصناعي للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد
المجمع الصناعي للغزل والنسيج بالمناطق الصناعية بالشرقية

خاص

قصيرة  +متوسطة

 400فدان

خاص

قصيرة  +متوسطة

 400فدان

خاص

قصيرة  +متوسطة

 400فدان

مجمع صناعات اسمدة
المجمع الصناعي لصناعات االسمدة بالمناطق الصناعية بالشرقية
المجمع الصناعي لصناعات االسمدة بالمنطقة الصناعية باإلسماعيلية
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خاص

قصيرة  +متوسطة

 600فدان

خاص

قصيرة  +متوسطة

600فدان

األولوية

مجموعة المشروعات المقترحة لتحقيق االهداف ()7

مشروعات بنية اسياسية

المشـــــــروع

االستثمارات

خاص  +عام

طويلة

بطول 240كم

خاص  +عام

طويلة

بطول  820كم

انشاء محطة تنقية للمياه بطاقة  20الف م / 3يوم بالعريش

عام

متوسطة

 30فدان

مأخذ على ترعة اإلسماعيلية وخطون نقل المياه العكرة حتى موقع محطة تنقية شرق
القناه

عام

متوسطة  +طويلة

بطول  3كم

محطة تنقية شرق القناه بالقرب من وادى التكنولوجيا بطاقة إجمالي 100ألف م/3يوم

عام

متوسطة  +طويلة

20فدان

خاص  +عام

قصيرة

 14الف فدان

تطوير مطار بورسعيد كمطار دولي الستيعاب  5مليون راكب سنويا

عام

قصيرة

 95فدان

كوبرى االسماعيلية العلوى المار بمحور السويس

عام

قصيرة  +متوسطة

بطول  1.5كم

نفق جنوب بورسعيد اسفل قناة السويس

خاص  +عام

متوسطة

بطول  0.8كم

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 50فدان

الوصالت المقترحة لخطون السكة الحديد ( بئر العبد – رفح ) – ( العريش – مصنع
االسمنت )

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

بطول  160كم

خاص  +عام

قصيرة  +متوسطة

 300فدان

خاص  +عام

قصيرة

 70فدان

تطوير ميناء بورسعيد (منطقة حرة – استيراد – تصدير  )...تستوعب  5.5مليون
حاوية

انشاء مطار راس سدر
تطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مبني ركاب رقم ( )3ليستوعب  18مليون راكب سنويا

عام
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المراحل الزمنية

المساحة

األولوية

يتم تحديد المشروعات ذات األولوية علي أساس معايير محددة
قائمة بالمشروعات االستراتيجية التي
سيتم تنفيذها باإلقليم

معايير اختيار المشروعات ذات األولوية
المشروعات الهامة لتنمية االقليم
• المشروعات التي يمكن أن تضر بالخطة اذا لم تتم أو
يتعطل تنفيذها
– مشروعات الطاقة الجديدة
– خطون السكك الحديدية
– مشروع نفق بورسعيد
المشروعات الرئيسية لتنمية االقليم
• المشروعات الضرورية للتنمية أو التي تتطلب
أراضي ذات قيمة
– المشروعات اللوجستية
– المجمعات الصناعية
– مشروعات التنمية السياحية
المشروعات التي تدعم التنمية
• المشروعات التي تنفذها الحكومة لتسهيل تنفيذ
االستراتيجية
– مشروع كوبرى االسماعيلية
– محاور طرق عرضية
– محطات مياه وصرف صحى
المشروعات المحفزة للتنمية
• مشروعات يقف على تنفيذها اقامة مشروعات اخرى
هامة ومكملة لها .
– اقامة قرى وتجمعات سياحية
– صناعات قائمة على المنتجات الغذائية

80

تسع وثالثون
مشروعا ذي اولوية

المخطط االستراتيجي العام إلقليم قناة السويس
توطين المشروعات ذات االولوية
الوصف

االستثمار

المنطقة

•

تطوير المسارات المقترحة لتحويلها الى
طرق حره تعمل على سهولة النقل والتحرك
بين اجزاء االقليم والربط بالعاصمة

• مشاركة القطاعين
• 10مليار جنيه

كوبرى االسماعيلية العلوى
المار بمحور السويس

2

•

انشاء كوبرى علوى للربط بين ضفتي القناة
شرق وغرب

• مشاركة القطاعين
•  3مليار جنيه

بطول  1.5كم

نفق جنوب بورسعيد اسفل
قناة السويس

3

• سهولة الربط واالتصال بين القطاع الشرقي
والغربي لإلقليم .

• مشاركة القطاعين
•  6مليار جنيه

بطول  0.8كم

تطوير طرق القاهرة  /السويس  -االسماعيلية 1
 -بورسعيد الى طرق حره

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

تطوير مطار شرم الشيخ

4

• توسعة محطة الحاويات القائمة
• بناء قاطرات جديدة لالستخدام للشد بالميناء

5
• تطوير صاالت السفر والوصول
• انشاء مبنى ركاب جديد رقم 3

• مشاركة القطاعين
•  1.5مليار جنيه

• مشاركة القطاعين
•  3مليار جنيه

بطول  240كم

 50فدان
 70فدان

مأخذ على ترعة االسماعيلية حتى
موقع محطة تنقية شرق القناة

6

• انشاء مأخذ مياه جديد لدعم مناطق التنمية
الجديدة

• قطاع عام
• 350مليون جنيه

بطول  8كم

منطقة التجارة واللوجستي
شرق بورسعيد

7

• االستفادة من موقع المدينة الجديدة شرق
بورسعيد وقربها من الميناء الجديدة

• مشاركة القطاعين
• 0.5مليار جنيه

 5االف فدان

8

• منطقة حرة للتجارة وخدمات التخزين على
المدخل الشرقي لمصر

• مشاركة القطاعين
• 0.5مليار جنيه

100فدان

المنطقة الحرة برفح

داعمة
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فرص العمل

رئيسية

ذات أهمية قصوي

المخطط االستراتيجي العام إلقليم قناة السويس
توطين المشروعات ذات االولوية
الوصف

االستثمار

المنطقة

منطقة التجارة واللوجستي
شرق االسماعيلية

9

• منطقة حرة للتجارة وخدمات التخزين

منطقة التجارة واللوجستي
شمال شرق السويس

10

• منطقة حرة للتجارة وخدمات التخزين

• مشاركة القطاعين
•  0.5مليار جنيه

منطقة التجارة واللوجستي
بالعاشر من رمضان

11

• منطقة حرة للتجارة وخدمات التخزين

• مشاركة القطاعين
•  0.3مليار جنيه

12

• منطقة حرة للتجارة وخدمات التخزين

• مشاركة القطاعين
• 0.5مليار جنيه

 5االف فدان

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين 13

• قرى ومنتجعات سياحية
• مشروعات ترفيهه ذات صبغة عالمية
• خدمات سياحية

• قطاع خاص
•  20مليار جنيه

بطول واجهة
 20كم

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين 14

• قرى ومنتجعات سياحية
• مشروعات ترفيهه ذات صبغة عالمية
• خدمات سياحية

• قطاع خاص
•  12مليار جنيه

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بشرم الشيخ

15

• فيالت وشاليهات سياحية
• فنادق ومراكز رياضية وترفيهية

• قطاع خاص
•  3مليار جنيه

 250فدان

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
جنوب محمية نبق

16

• فيالت وشاليهات سياحية
• فنادق ومراكز رياضية وترفيهية

• مشاركة القطاعين
•  600مليون جنيه

 50فدان

المنطقة الحرة جنوب السويس

العريش  /الشيخ زويد

الطور  /راس محمد

• مشاركة القطاعين
•  1مليار جنيه

 10االف فدان
 5االف فدان

 2000فدان

بطول واجهة
 30كم

داعمة
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فرص العمل

رئيسية

ذات أهمية قصوي

المخطط االستراتيجي العام إلقليم قناة السويس
توطين المشروعات ذات االولوية
الوصف

االستثمار

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بدهب  /نويبع

17

• فيالت وشاليهات سياحية
• فنادق ومراكز رياضية وترفيهية

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بنويبع  /طابا

18

• فيالت وشاليهات سياحية
• فنادق ومراكز رياضية وترفيهية

• مشاركة القطاعين
• 400مليون جنيه

مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة 19

تصنيع البتروكيماويات الخام
• انتاج االثيلين أو البروبيلين من الغاز الطبيعي
أو النفط المكرر

• مشاركة القطاعين
•  22مليار جنيه

مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة 20

تصنيع البتروكيماويات الخام
• انتاج االثيلين أو البروبيلين من الغاز الطبيعي
أو النفط المكرر

الصناعية بالمساعيد

الصناعية شمال غرب خليج السويس

مجمع صناعي للصناعات الغذائية بالمنطقة 21
الصناعية بالشيخ زويد

مجمع صناعي لمنتجات االسماك
بالمنطقة الصناعية بالسويس

22

مجمع صناعي لمنتجات االسماك
بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

23

مجمع صناعي الميكانيكية والكهربائية 24
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس

• تعليب وحفظ الفواكه والخضروات
• الزيوت والدهون
• منتجات االلبان
• تعليب وتغليف منتجات االسماك
• تصنيع المنتجات القائمة على االسماك
• تعليب وتغليف منتجات االسماك
• تصنيع المنتجات القائمة على االسماك
• االجهزة المنزلية الكهربائية
• اآلالت الغير كهربائية
• اجهزة الراديو والتليفزيون واالتصاالت

المنطقة

• مشاركة القطاعين
• 600مليون جنيه

 60فدان
 40فدان

600فدان

• مشاركة القطاعين
•  22مليار جنيه

• قطاع خاص
• 12مليار جنيه

• قطاع خاص
•  8مليار جنيه

600فدان
 200فدان

 200فدان

• قطاع خاص
•  8مليار جنيه

 200فدان

• مشاركة القطاعين
•  20مليار جنيه

 600فدان

داعمة
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فرص العمل

رئيسية

ذات أهمية قصوي

المخطط االستراتيجي العام إلقليم قناة السويس
توطين المشروعات ذات االولوية
الوصف

االستثمار

المنطقة

• االجهزة المنزلية الكهربائية
• اآلالت الغير كهربائية
• اجهزة الراديو والتليفزيون واالتصاالت

• مشاركة القطاعين
• 20مليار جنيه

 600فدان

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد 26

• استخراج المعادن ( ....
• استخراج مواد البناء ( احجار – رخام ...

• مشاركة القطاعين
• 10مليار جنيه

600فدان

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد 27

• استخراج المعادن ( ....
• استخراج مواد البناء ( احجار – رخام ...

• مشاركة القطاعين
• 10مليار جنيه

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد 28

• استخراج المعادن ( ....
• استخراج مواد البناء ( احجار – رخام ...

• مشاركة القطاعين
•  22مليار جنيه

مجمع صناعي الميكانيكية والكهربائية
بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

25

البناء بمنطقة شمال سيناء

البناء بالمنطقة الصناعية بابورديس

بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس

600فدان

600فدان
 200فدان

• صناعة وبناء السفن وقطع الغيار
• اصالح السفن

• قطاع خاص
•  8مليار جنيه

30

• الغزل والنسيج والصباغة
• المنتجات المصنوعة من االقمشة ....

• قطاع خاص
•  8مليار جنيه

مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة 31

• الغزل والنسيج والصباغة
• المنتجات المصنوعة من االقمشة ....

• قطاع خاص
•  8مليار جنيه

 200فدان

• مشاركة القطاعين
•  22مليار جنيه

 600فدان

مجمع صناعي لبناء واصالح السفن بالمنطقة 29
الصناعية شرق بورسعيد

مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة
الصناعية شرق بورسعيد

الصناعية بالشرقية

مجمع صناعي لصناعات االسمدة بالمناطق 32
الصناعية بالشرقية

• االسمدة والمبيدات الزراعية

 200فدان

داعمة
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فرص العمل

رئيسية

ذات أهمية قصوي

المخطط االستراتيجي العام إلقليم قناة السويس
توطين المشروعات ذات االولوية
الوصف
استثمار طريق العائلة المقدسة من خالل 33
مشروع قومي متكامل
اقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادى
التكنولوجيا باإلسماعيلية

34

اقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة 35

انشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع
جامعات دولية بشرق بورسعيد

• استخراج المعادن ( ....
• استخراج مواد البناء ( احجار – رخام ...

• مشاركة القطاعين
• 100مليون جنيه

• جامعة متخصصة في علوم الكمبيوتر واالتصاالت
• مؤتمرات علمية لمناقشة االبحاث العلمية المتطورة

• مشاركة القطاعين
•  20مليون جنيه

 35فدان

• مدارس فنية للسياحة

• مشاركة القطاعين
•  10مليون جنيه

• مدينة متخصصة للعلوم الطبية
• مؤتمرات علمية

محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 37
 2500ميجا وات

• توفير الطاقة الكهربائية

استصالح  400الف فدان بشمال سيناء 38
عبر ترعة السالم

مشروع استصالح  50الف فدان على
مياه السيول ب (وديان البروك ....

المنطقة
200فدان

بين العريش – الشيخ زويد

36

االستثمار

• زراعة ......

20فدان

• قطاع خاص
•  50مليون جنيه

 15فدان

• قطاع خاص
• 20مليار جنيه

 23000فدان

• قطاع خاص
•  6مليار جنية

 400اف فدان

39
• زراعة .......

• مشاركة القطاعين
•  750مليون جنيه

 50الف فدان

داعمة
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فرص العمل

رئيسية

ذات أهمية قصوي

التوطين المبدئي للمشروعات ذات األولوية بإقليم قناة السويس
1
االسماعيلية
تطوير طريق القاهرة  /السويس -
 بورسعيد الى طرق حرهكوبرى االسماعيلية العلوى
المار بمحور السويس

2

نفق جنوب بورسعيد اسفل
قناة السويس

3

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

تطوير مطار شرم الشيخ

8

33
36
21

13

7

23
29

30

26

19

1

مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة 20
الصناعية شمال غرب خليج السويس

9

38

2

5

35

6
1

31
11

مأخذ على ترعة االسماعيلية حتى
موقع محطة تنقية شرق القناة

6

منطقة التجارة واللوجستيك
شرق بورسعيد

7

28

33

27

منطقة التجارة واللوجستيك
شمال شرق السويس

10

منطقة التجارة واللوجستيك
بالعاشر من رمضان

11

مجمع صناعي الميكانيكية والكهربائية 25
بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

33

4

المنطقة الحرة جنوب السويس

1

مجمع صناعي الميكانيكية والكهربائية 24
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس
18

منطقة التجارة واللوجستيك
شرق االسماعيلية

22

مجمع صناعي لمنتجات االسماك 23
بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

8

9

مجمع صناعي للصناعات الغذائية بالمنطقة21
الصناعية بالشيخ زويد
مجمع صناعي لمنتجات االسماك
بالمنطقة الصناعية بالسويس

12

20
22

المنطقة الحرة برفح

32

24
10

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بنويبع  /طابا

18

مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة 19
الصناعية بالمساعيد

37

25

39
4

3

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بدهب  /نويبع

17

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد26
بمنطقة شمال سيناء

17

34
مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد27
بالمنطقة الصناعية بابورديس

12

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد28
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس

40
16
5

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين13
العريش  /الشيخ زويد

14

29
مجمع صناعي لبناء واصالح السفن بالمنطقة
الصناعية شرق بورسعيد

15

مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة 30
الصناعية شرق بورسعيد

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين14
الطور  /راس محمد
اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بشرم الشيخ

15

اقامة سلسلة مارينا لليخوت بـ العريش 33
 -بورسعيد – العين السخنة – راس سدر

اقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادى 35
التكنولوجيا باإلسماعيلية

انشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع 37
جامعات دولية بشرق بورسعيد

استصالح  400الف فدان بشمال سيناء39
عبر ترعة السالم

مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة31
الصناعية بالشرقية

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
جنوب محمية نبق

16

استثمار طريق العائلة المقدسة من خالل 34
مشروع قومي متكامل

اقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة36
بين العريش – الشيخ زويد

38
محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة
 2500ميجا وات

مشروع استصالح  50الف فدان على 40
مياه السيول ب (وديان البروك ....

32
مجمع صناعي لصناعات االسمدة بالمناطق
الصناعية بالشرقية

86

االدوار المقترحة لمحافظات اقليم قناة السويس
• سلة غذاء لإلقليم
• مصدر للعمالة

• مركز لوجيستى عالمى

• مركز للصناعات التكنولوجية

• مركز للصناعات والتعدين

• مركز صتاعات محلية – سياحة محلية –
زراعات على المستوى القومى

• السياحة العالمية (دينية  -شاطئية)
• البترول والتعدين

87

الشرقية
بورسعيد
األسماعيلية

السويس

شمال
سيناء
جنوب
سيناء

وفقا للسيناريو األساسي :عدد سكان اقليم القناة  19.7مليون نسمة عام 2052
التطور المستقبلي المتوقع ألعداد السكان باقليم القناة
عدد السكان باأللف نسمة
24,000

22,793
السيناريو المتفائل

3

1

2

19,686

20,000

السيناريو األساسي
النمو التلقائي

22,000

17,802

18,000

السيناريو المتشائم

16,000

16,778

14,000
12,000
10,000
8,000

2052 Year

2047

2042

2037

2032

2027

2022

1017

2012

2010

6,000
2006

مالحظة :سيناريو النمو التلقائي لإلقليم معتمدا على معدالت النمو الطبيعية لسكان االقليم  ،السيناريو األساسي معتمدا على  % 0.6من حصة السوق من العمال في االنشطة االقتصادية بإقليم القناة ،السيناريو المتفائل معتمدا على  % 1.6من حصة العمال في االنشطة االقتصادية في
اقليم
المصدر :تحليل فريق العمل

88

تقدير عدد السكان يتم على أساس منهجيتن
المنهجية األولى :بناء على خطة من وزارة التجارة
والصناعة
خطة طموحة للوزارة لزيادة عدد العاملين في مجال الصناعة
• ~  18مليون عامل في الصناعة بحلول عام 2025
افتراض حصة سوقية إلقليم القناة من زيادة العمال في مصر
•  ~1%السيناريو األساسي
• ~1.6%السيناريو المتفائل

المنهجية الثانية :بناءا على الهجرة السنوية من محافظات
الدلتا والصعيد
افتراض حصة سوقية إلقليم القناة من الهجرة السنوية
• تختلف االفتراضات باختالف المحافظات
– اقليم الدلتا  ،%20اقليم جنوب الصعيد  ،%45الخ...
• نسبة السكان االمهاجرين من االقليم االخرى على المدى الطويل
األخذ في االعتبار أن  ٪ 2.44كمعدل النمو الطبيعي لسكان اقليم القناة
• بما يزيد عن معدل النمو الوطني

استخدام األمثلة القياسية الدولية
• حساب نسبة مثلى للعمالة الصناعية بالنسبة للعمال اآلخرين

تطبيق نظام تنظيم األسرة على العاملين
• متوسط  4-3أفراد

اجمالي عدد السكان المتوقع للعام  19.7 ~ 2052مليون نسمة
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السيناريو األساسي 19.7 ~ :مليون نسمة في اقليم القناة في 2052
2012

• عدد العمال

2,520

2,835

3,540

4,485

5,576

– الصناعيين

496

634

812

1,044

1,348

– الزراعيين

668

541

684

866

1,095

– التجاريين والخدميين

1,024

1,304

1,659

2,112

2,688

– الحكوميين

330

355

383

412

443

1,858

2,558

3,530

4,895

6,821

• الصناعية

189

265

371

520

728

• الزراعية

1,403

1,950

2,711

3,768

5,238

• االسكان

179

226

278

337

393

• خدمات

87

117

170

270

462

السكان

السكان (باأللف نسمة)

8,990

11,340

13,940

16,880

19,680

اجمالي احتياجات االنشطة من األراضي بالفدان1

األراضي

المصدر  :تحليل فريق العمل
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2022

2032

2042

2052

تتطلب استراتيجية التنمية وفقًا لسيناريو المقترح احتياجات محددة ألراضي االنشطة
في المستقبل
الزراعة

الصناعة

احتياجات األراضي (بالمليون فدان)

التجارة والخدمات

1

احتياجات األراضي ( بالمليون فدان )

3,8

احتياجات األراضي ( بالمليون فدان )

0,4

5,2

0,5

0,7

0,5

3,8

0,5
0,3
2,7

0,4
2,0

0,2
1,4

0,3
0,2

0,1
0,1

2052

2042

2032

2022

2012

2052

2042

2032

2022

2012

2052

2042

الحاجة إلى ~  4.7مليون فدان لألنشطة االقتصادية1بحلول عام  2052وفق ًا للسيناريو األساسي
منها  3.8مليون فدان للزراعة
 . 1ما عدا الخدمات الحكومية
المصدر :وزارة التخطيط ،وزارة الصناعة ،وزارة االتصاالت ،تحليل فريق العمل
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2032

2022

2012

