
محافظة السويس
لعام ٢٠٢١/٢٠

خطة المواطـــن



خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١ ١

أ.د/ هالـــة حلمي السعيـــد
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية

إن رؤيــة مصــر ٢٠3٠ تســتهدف فــي األســاس االرتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوى معيشــته، ولذلــك 

تركــز خطـــــة التنميــــــــة المستــــــــدامة للعــام المالــي ٢٠٢١/٢٠، الــذى ُيعــد العـــــام الثالــث مــن الخطـــــة متوســطة المـــــدى

)٢٠١9/١8-٢٠٢٢/٢١(، علــى االســتثمار العــام فــي البنيــة األساســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، بمــا يضمــن وصــول عائــد 

االســتثمار لكافــة المواطنيــن فــي كافــة أنحــاء مصــر، بمــا فــي ذلــك فئــات الشــباب والمــرأة وذوي القــدرات الخاصــة، علــى أن 

يكــون محــدودو الدخــل هــم أول مــن يجنــي ثمــار هــذا االســتثمار، بحيــث يوفــر فــرص عمــل الئقــة ومســتدامة؛ مجســًدا المعنــى 

الحقيقــي للتنميــة االجتماعيــة مــع تحســين تنافســية االقتصــاد المصــري وتعزيــز الريــادة المصريــة.



خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١ ٣ ٢خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١

أهداف خطة المواطن

تطبيق شارك 2030
اإلنتقال من »خطة المواطن« إلى »متابعة المواطن«.

 اعرف وتابع مشروعات الخطة السنوية

‚

تفعيل
المشاركة المجتمعية

نشر
ثقافة البرامج واألداء

توطين أهداف
التنمية المستدامة

تعزيز
الشفافية والمساءلة

تواصل معنا عبر تطبيق شارك 2030 لتتعرف على البرامج والمشروعات الموجودة في الخطة السنوية في محافظتك والمحافظات األخرى.
ألول مرة يمكنك متابعة تنفيذ هذه المشروعات على األرض والمشاركة برأيك ومعرفة نتيجة متابعتك عبر التطبيق.

 من خالل تطبيق شارك 2030 أنت لست متابعاً فقط لكن يمكنك أيضا اقتراح أي مشروعات تراها مهمة في محافظتك أو خارجها.
هذا التطبيق يتيح المعلومات عن المشروعات وبرامج التنمية ويعرض لك مجموعة مؤشرات األداء لها كما يعرفك بالمشروعات ذات 

األولوية في كل محافظة وكل نشاط اقتصادي.
إذا رغبت في تحميل التطبيق…

مالمح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي
للعام المالي 20/ 2021

االستثمارات العامة 
الموزعة لمحافظات    
.56 مليار جنيه الصعيد 8

%15

من االستثمارات
موجهة لبرامج التنمية المحلية

٢٢.9 مليار جنيه

للتنمية البشرية واالجتماعية
١٠٢.6 مليار جنيه

لتطوير البنية األساسية
٢46.١ مليار جنيه

استثمارات عامةاستثمارات خاصة

%20%80

%6٤%2٧%6

استثمارات ُكلية )٧٤0( مليار جنيه

أهداف رؤية مصر

خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 
برنامج عمل الحكومة

خطة التنمية المستدامة

٢٠١9/١8 

٢٠٢٢/٢١ 

٢٠٢١/٢٠ 

مالمح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي
للعام المالي 20/ 2021

إتاحة تمويل بحوالي 
١3 مليار جنيه لتشجيع 

العمل الحر والمشروعات 
المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر

تحقيق معدل نمو
اقتصادي بحوالي ٥.%3

خفض معدل البطالة 
إلى ١٠%

تحقيق معدل االستثمار
%١٠. 8

توفير8٧٠ ألف
فرصة عمل



%6

من االستثمارات العامة الموزعة

التوزيع القطاعي لالستثمارات العامة المستهدفة في محافظة السويس
%1٧٫2

%15%22٫٤

يعملون بالقطاع ُمعدل البطالة 
الحكومي

عدد الُمشتغلين )١٥ سنة فأكثر( 
.١86 ألف ُمشتغل 6

المساحة الكلية: 9٠٠٢.٢ كم٢
.٧6٠ ألف نسمة عدد السكان: 6

 )٢٠٢٠(  

نسبة المساحة المأهولة من المساحة الكلية

من إجمالي الجمهورية

%0٫ ٧6

%100

 سكان حضر

%2٫٣

من المساحة الكلية

%1٤
مليار جنيه

2020 / 1٩

1٫٩
مليار جنيه

2021 / 20

2٫ 16

٥ ٤

خطة االستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس
15.٧ مليار جنيه زيادة بنسبة 15% عن خطة 2020/1٩

ًًمشروعا تنمويا  16٣

نمو االستثمارات الممولة من الخزانة العامة
والموجهة لمحافظة السويس

السويس في أرقام

%20

%2٣

%6

%5

%٣6

%٧

%2٣

تكرير 
البترول

النقل
والتخزين

المشروعات 
المالية

الصناعات 
التحويلية

.١% من إجمالي  ٠6
الجمهورية

أخرى

اإلسكان
وتطوير 

العشوائيات 
٥46. ٥6

مليون جنيه 

النقل
١. 86 

مليار جنيه

التعليم العالي
والبحث العلمي

8٢٠
مليون جنيه

البترول
١٠.١6 

 مليار جنيه 

قناة السويس
١. ٠8

مليار جنيه

أخرى
١. ٢٥ 

مليار جنيه

االستثمارات العامة
)٢٠٢١/٢٠(

.١٥ مليار جنيه  ٧

%6٧٫٩%٤٫٧

%5٫2

%11٫8%٣٫5

%6٫٩

 هيكل الناتج المحلي اإلجمالي *

الحكومة
العامة

خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١ خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١

عدد المنشآت 3٢ ألف

%0٫٩

من إجمالي الجمهورية

2016/15 *

فرص العمل )201٩(

ُمعدل النمو االقتصادي الحقيقي للمحافظة
)يأخذ في اعتباره أثر التضخم( 

ُمعدل الفقر )2018/1٧(

ُُ

ُ
ُُ



٦٧

عدد األسر التي تستخدم 
أنابيب بوتاجاز

عدد األسر التي تستخدم 
الغاز الطبيعي

نسبة المباني المتصلة 
بمرافق الغاز الطبيعي

6٤1٫ 8
 ألف أسرة

1٤1٫6
 ألف أسرة

%22٫6%٧٧ %0٫2%0٫6

%٤5٫5

من إجمالي المحافظةمن إجمالي المحافظة من إجمالي الجمهوريةمن إجمالي الجمهورية

خطة البترول والغاز الطبيعي

خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١ خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١

عدد الكباري

25
كوبري

%1٫٤

من إجمالي الجمهورية

خطة النقل

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١8(  مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١٧( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة النقل

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة البترول والثروة المعدنية

.١ مليار جنيه  ٢٥ مشروًعا بتكلفة ١٠.١6 مليار جنيه   ٥ مشروًعا بتكلفة 86
توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

إزالة اختناقات مجمع 
التفحيم لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية إلى ١.٢ 

مليون طن مترى/ سنة، 
وإنتاج سوالر مطابق 
للمواصفات األوروبية 

)شركة السويس لتصنيع 
البترول(

توسعة وتطوير 
طريق

السويس/ جنيفة
 بطول 9٠ كم

إنشاء وحدة جديدة 
للتكسير الهيدروجيني 
بشركة النصر للبترول

إنشاء طريق خدمة 
حركة النقل الثقيل 

بطريق
القاهرة/ السويس

رفع كفاءة معمل 
التكرير

 بشركة النصر 
للبترول

توسعة وتطوير وصلة 
النفق من الكيلو ١٠9 
حتي طريق السويس/

النفق، )٢4كم(

إنشاء جهاز تقطير 
خام بشركة النصر 

للبترول

أعمال تنظيم المالحة 
بخليج السويس، 
ووضع عالمات 
إرشادية تحذيرية 
وعالمات نهارية 
وعائمات ضوئية

أعمال إحالل 
وتجديد بوحدات 
شركة السويس 
لتصنيع البترول

رفع كفاءة 
حاجز األمواج و 
الرصيف الجنوبي 

بميناء السويس

62511٫5 ٧0066٫٧ ٩8520٩ 2٫22٧2

٤

1٫٣

مليار حنيه

مليار حنيه مليون حنيهمليار حنيه مليون حنيهمليون حنيه مليون حنيهمليون حنيه مليون حنيهمليون حنيه



٨٩

عدد السفن المارة بالقناة
في السنة

 

إيرادات القناةحمولة السفن المارة بالقناة

 مشروعان بتكلفة ١.٠8 مليار جنيه

مشروعات استراتيجية
)إنشاء مبانى حرس الحدود ومبانى 

شرطية على طول القناة وحماية الميول 
الجانبية لرصيف تصدير مجمع األسمدة 
الفوسفاتية والمركبة بميناء العين السخنة(

تجديد ورش 
وإصالح السفن

 بشركة ترسانة 
السويس البحرية

55 1٫02
مليون جنيهمليار جنيه

أهم المشروعاتتوزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

خطة قناة السويس

1210٫٧
مليون طن

1٩٣11
سفينة

٩1٫٧
مليار جنيه

خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١ خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١

تنمية محور قناة السويس

االعتمادات المدرجة لعام 
٢٠٢١/٢٠ قيمة ناتج قناة السويس باألسعار الجارية

تستهدف الدولة االستفادة من اإلمكانيات الهائلة لقناة السويس من خالل إنشاء مركز 
لوجيستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة ألن تكون مركزاً عالمياً متميزاً في 
الخدمات البحرية واللوجيستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل 

معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير األراضي الواقعة في منطقة القناة. 

1٩٫٩ 18٫8
مليار جنيه مليار جنيه

وصف المشروع

بالمليون جنيه

الجهة المسئولة عن التنفيذ
هيئة قناة السويس

الجهة المسئولة عن التنفيذ
هيئة قناة السويس وشركاتها - جهاز تعمير سيناء - الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس 

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠٢٠/١9( 

6498

3109 2500 2381
1406 900 625 404

!"#$%&'()*!+,(-./(
0123&4(!56()78"&9(:;&<=(

>?@A(BA4(0C3D1,(
$!#E*F((

!G@H&'(0I#=(
0CJKL(

M8N&O(MPN6()3&4(
01Q*ER(

7)&!,($>3H+,(0C3?2,(
0S)TU&VE,(W"H&X(Y#Z(

[\+](01Q*ER(

>3H+,(!;&8L($!#0^_(
0`+a,(

>bQ+&'(0I#=(
0CJKc(

M<dN,([.!,(01*K.0'(
0CTe#:,($!*0)f(

0g%H&X(

>?*E#([?*F(01h;*<(
)0Ch.E&'($013N_((



١١ خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /١٠٢٠٢١ خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١



١٢ خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /٢٠٢١

عدد المباني السكنية: 8٢.89 ألف مبنى

محطة صرف صحي

)بقدرة فعلية ٢4٠ مليون م3/ يوم(

محطة مياه نقية

)كمية المياه المنتجة

 ١٧ مليون متر3/ يوم(
٢٨

نسبة المباني المتصلة
بمرافق المياه

%88٫٩

نسبة المباني المتصلة بمرافق 
الصرف الصحي

%6٣٫٧

 34 مشروًعا بتكلفة ٥46.٥6 مليون جنيه

مد خدمة الصرف 
الصحي لمنطقة 
حوض الدرس

مشروع الربط من خط 
مياه العاشر لمنطقة 

السالم )١، ٢(

توسعات صرف 
صحي بعتاقة

إنشاء محطة 
مياه غرب النفق 

بالبطراوي

مد خدمة الصرف 
الصحي لمنطقة 

الكبانون

20 20 ٣0 ٣5 ٧0
مليون جنيهمليون جنيهمليون جنيهمليون جنيهمليون جنيه

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

خطة خدمات اإلسكان وتطوير العشوائيات

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١٧( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - صندوق تطوير العشوائيات

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠
توجيه نحو ٢84.8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.	 
توجيه ١٠١.3 مليون جنيه للبرنامج القومي لإلسكان اإلجتماعي بالسويس.	 

توجيه ١3٢ مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.	 

  ١9 مشروًعا بتكلفة 8٢٠ مليون جنيه

عدد الكليات
بجامعة السويس

إجمالي أعضاءإجمالي الطالب المقيدين
هيئة التدريس ومعاونيهم

%5٧ %2٫٣

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

متوسط الطالبنسبة اإلناثمن إجمالي الجمهورية
لكل عضو هيئة تدريس

6٣٩ 12
عضوكلية

طالب

1٣٫5
ألف طالب

21

خطة التعليم الجامعي والبحث العلمي

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١8( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

استكمال إنشاء 
جامعة الجاللة

استكمال إنشاء 
المستشفى الجامعي 

بجامعة السويس

شراء آالت 
ومعدات 

وتجهيزات 
للكليات القائمة 
بجامعة السويس

استكمال المرحلة 
التمهيدية لمرافق 

كلية الطب بجامعة 
السويس

إنشاء مجمع معامل 
مركزية لكلية 
العلوم بجامعة 

السويس

٣0 ٣1 50 ٧0 ٤50
مليون حنيهمليون حنيهمليون حنيهمليون حنيهمليون حنيه

خطة محافظة السويس لعام ٢٠ /١٣٢٠٢١



شكر وتقدير 
تم تصميم هذا التقرير وطباعته بدعم من »مشروع إصالح واستقرار االقتصاد الكلي« الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة 

التخطيط والتنمية االقتصادية 

بيان عدم مسئولية
اآلراء الواردة في هذا التقرير ال تعبر بالضرورة عن آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا التالي

www.usaid.gov



+٢٠٢٢4٠٧٠٧٠٠
+٢٠٢٢4٠٧٠88٢

www.mped.gov.eg

شارع صالح سالم - مدينة نصر - القاهرة


