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 العظيم المصرىالحلم 

 مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس•

 حفر قناة السويس الجديدة•
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 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة مشروع :أوال  

السويسقناة   



 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  

ألسس التي بنيت عليها فكرة المشروعا  

مصر الشديد  إحتياج
 إقتصاديةلمشاريع 

 اإلقتصادعمالقة لدعم 
ينهل  المصرى القومى

من عائداته األجيال 
الحالية والقادمة من 

 . المصرىالشعب 



 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  

اإلمكانيات  إستغالل
 موانىء فىالحالية 

المشروع والمناطق 
تنميتها  فىالصناعية 
الظهير  وإستغالل
إنشاء  فىلها  الجغرافى

مناطق صناعية 
ولوجستية تعتمد على 

البضاعة المارة  إستغالل
 فىقناة السويس  فى

 الكيانات إنشاء هذه 

ألسس التي بنيت عليها فكرة المشروعا  



 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  

مجموعة أنفاق  

 األسماعيلية

   ( 72.00كم )

مجموعة أنفاق 

 بورسعيد 

 (17,500كم )

 (19.150كم )

ربط سيناء بالوطن األم 
مصر عن طريق التنمية من 
خالل المشروع ومن خالل 
 األنفاق التى سيتم إنشاؤها

  )نفق   7 عدد ( 

 نفق ببورسعيد 3عدد 

 (نفق سكة حديد 1 –نفق سيارات  2)

 

 .نفق باألسماعيليه 4عدد 

 –حديد نفق سكة  1 –نفق سيارات  2)
 (مرافق 1

ألسس التي بنيت عليها فكرة المشروعا  



 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  

ألسس التي بنيت عليها فكرة المشروعا  

توفير فرص عمل للشباب من 
أبناء مصر من جميع 
المحافظات فى جميع 
التخصصات وخاصة 

محافظات سيناء ومدن القناة 
ومجتمعات وخلق كيانات 

عمرانية جديدة فى المنطقة 
لجذب الكثافة السكانية إلعادة 
التمركز بمنطقة القناة وسيناء  

. 



 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  

اإلستعداد من جميع الوجوه 
لإلستفادة من نمو حجم 

التجارة العالمية  خاصة فى 
وجود كيانات إقتصادية 

 عمالقة 
-جنوب شرق آسيا -الصين )

والتى من الممكن أن ( الهند
تغزو السوق األوروبية 

والواليات المتحدة فى الفترة 
القادمة والتى ستمر حتما من 

 .خالل قناة السويس 

ألسس التي بنيت عليها فكرة المشروعا  

شرق 
 آسيا

غرب 

 أوروبا

جنوب شرق 
 آسيا

شرق الواليات المتحدة 

 األمريكية

 جنوب أوروبا

 الهند



 الحلم 

ميناء 

 األدبية 

ميناء 

 السخنة

ميناء شرق 
بورسعيد

الظهير الجغرافي 

لميناء شرق 

 بورسعيد

ميناء 

 العريش

وادي 

التكنولوجيا 

بشرق 

 األسماعيلية

المنطقة الصناعية 

بشمال غرب خليج 

 السويس

ميناء 

غرب 

 بورسعيد

 للمشروعالحيز الجغرافي 



خارطة الطريق: ثانيا    

لتنفيذ المشروع   

 



 مراحل المشروع 

 

مرحلة 
 التخطيط

مرحلة األعداد 
 والتجهيز

مرحلة التنفيذ 
 والمتابعة



 مرحلة التخطيط
 تحديد التصور والمطالب الخاصة بالمشروع 

 بالتنسيق مع الوزارات المعنية 
 تم

مرحلة 
األعداد 
 والتجهيز

بدأ من تاريخ صدور 
األعالن الوزاري 

 بتاريخ

11- 9 -2013 

بأن تكون هيئة قناة 
السويس هي المظلة 
 الرسمية للمشروع

 تم أعداد المواصفات وكراسة الشروط وتحديد عناصر التقييم

 تم النشر على مكاتب الخبرة المحلية والعالمية

تقييم العروض المقدمة طبقا  لمعايير تقييم موحدة مع األستعانة بالخبرات العالمية 
 تم ألختيارات التحالفات الفائزة والمسموح لها بشراء كراسة الشروط

تدشين المشروع بإعالن التحالفات الفائزة لشراء كراسة الشروط 
 والمواصفات

6-1-2014 

 (تم)

 التوقيت :  المرحلة خارطة الطريق

 مراحل المشروع 
 



 قيام التحالفات الفائزة بشراء كراسة الشروط إلعداد المخطط العام للمشروع
 تم بتاريخ

 23-1-2014 

مرحلة األعداد 
 والتجهيز

 

11)-9-
(2013 

 إعداد مقترح التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل واللجنة الوزارية
 حتى 15-1-2014

 15-4-2014 

 (تم)

 تم التجهيز القانوني واللوجيستي لفتح المظاريف وبدء عملية تقييم العروض

 التوقيت :  المرحلة اإلجراءات التي تمت

اعداد وتنفيذ الحوار المجتمعى وعرض المخطط الشامل للمشروع على المجتمع المدنى 
 المجلس الوطنى لألعالمو تلقى المالحظات بالتنسيق مع 

 شهران

قيام التحالف الفائز بأعداد المخطط العام للمشروع وعرضه على اللجنة الوزارية تمهيدا  
 لعرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه

شهور من تاريخ  6
التعاقد مع التحالف 

 الفائز

 إختيار التحالف الفائز واعالن النتيجة بعدعرضها على رئيس اللجنة الوزارية تم

منتصف أغسطس 
2014 

عقد مؤتمر لرجال األعمال ومجموعات الشباب ذات الصلة لتبادل األراء والمقترحات 
 لمراعاة تنفيذها اثناء عمل المخطط العام التفصيلي للمشروع

 مراحل المشروع 

 



 التوقيت :  المرحلة اإلجراءات فى المرحلة المقبلة 

عقد مؤتمر عالمى لدعوة المستثمرين وتقديم وعرض المخطط الشامل المصدق عليه من مجلس 
 الوزراء على الشركات والمؤسسات والمستثمرين الوطنيين واألجانب

أعتبارا من فبراير 
2015 

 مرحلة التنفيذ

بدء طرح وتنفيذ األعمال المدنية الخاصة بالبنية التحتية طبقا لمتطلبات المخطط العام للمشروع 
 (جاري إعداد دراسات وأبحاث البنية التحتية)

أعتبارا من فبراير 
2015 

استقبال عروض المستثمرين والشركات والتوكيالت ومراجعتها وفحصها طبقا للقوانين المعمول بها 
 في هذا الخصوص

أعتبارا من فبراير 
2015 

التعاقد على تنفيذ المشروعات التي تم اختيارها طبقا  للمخطط العام والتي تحقق أهداف المشروع 
 بالتنسيق مع وزارة األستثمار وطبقا  للقوانين المعمول بها

أعتبارا من فبراير 
2015 

 مراحل المشروع 
 



 

األهداف والنتائج المتوقعة : ثالثا  

 من المشروع



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

تنمية ودفع عجلة االقتصاد القومى المصري بإستغالل عبقرية الموقع  -1 

 .لجمهورية مصر العربية بمنطقة قناة السويس

 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 من  العالمية التجارة فى مؤثر وتجارى صناعى عالمى ولوجيستى اقتصادى مركز إلى مصر تحول -2

 المضافة القيمة أنشطة على تعتمد المشروع، بمنطقة جديدة يستيةچولو صناعية كيانات خلق خالل

 يتم يستيةچلو توزيع مناطق خالل من وذلك والخارج، للداخل التصدير وأعادة التكميلية والصناعات

   .المستقبلية تطويرها ومشروعات الحالية الكيانات وإستغالل الغرض، لهذا تجهيزها

 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 االستثمارات من قدر أكبر وجلب واألجنبية والعربية الوطنية األموال روؤس تشجيع -3

 القومي باألمن المساس دون أهدافه يحقق وبما للمشروع العام المخطط تنفيذ في للمشاركة

 .المصري



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 المجاورة والمحافظات وسيناء القناة مدن ألبناء العمل فرص من عدد أكبر وإتاحة بالمنطقة اقتصادي رواج خلق -4

 للشباب االجتماعى والمستوى المعيشة بمستوى اإلرتقاء في يساهم مما الوطن، أرجاء بكل المصري وللشباب

 حيز داخل متكاملة عمرانية مجتمعات وبناء وتخصصية فنية تدريب مراكز إنشاء على التركيز مع المصري،

 محافظات الي العالية الكثافة ذات والمناطق القاهرة من للسكان ديمغرافي وتحويل بأنشطته ومرتبطه المشروع

 مواردها وتحسين المشروع، تنفيذ منطقة

 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 من السويس قناة لدخل المتوقعة الزيادة نتيجة الصعبة العملة من األخص وعلى المصري القومى الدخل زيادة -5

 البحري النقل لحركة المتوقعة الزيادة وكذا القومى بالمشروع ارتباطا المالحى بالمجرى السفن مرور معدالت زيادة

 للعالم األلكترونية لألتصاالت محوري كموقع الموقع واستغالل المشروع وموانئ العربية مصر جمهورية وإلى من

 (ألكترونيه سويس قناة)األحمر والبحر البحرالمتوسط منطقة فى وباألخص أجمع

 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 طبقا له التحتية والبنية للمشروع العام المخطط تنفيذ في لالشتراك الوطنية والمؤسسات للشركات الفرصة إتاحة -6

 وتحسين المكتسبة وخبراتها المادية إلمكانياتها إضافة ويمثل الشركات لهذه انتعاشه يحقق وبما العالمية للمقاييس

 بها العاملين وأوضاع المادية أوضاعها

 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 25 ثورتي بعد العظيم المصرى الشعب وطموحات أهداف لتحقيق لألمام التنمية قاطرة دفع -7

 شاء ان يتحقق الذي العظيم المصري الحلم هو المشروع ليكون 2013 يونيو 30و 2011 يناير

 هللا

• النتائج  المتوقع تحقيقها عند إستكمال المشروع   

 الحلم المصرى العظيم

التنمية بمنطقة قناة السويسمشروع -1  



 

لألنشطه والصناعات مقترح : رابعا  

 سيتضمنها األطار العام للمشروعالتي 



 

 صناعة تجميع السيارات



 

 الصناعات الزجاجية



 

 الصناعات الدوائية



 صناعة األلكترونيات



 صناعة المنسوجات 



 
 الصناعات الخشبية وصناعة األثاث



 
 صناعة الورق



 صناعة السكر 



 

 تصنيع وتعبئة المواد الغذائية



 

 صناعة البتروكيماويات



 

 تكرير البترول صناعة



 الصناعات المعدنية الخفيفة 



 الصناعات التعدينية 



 
مراكز توزيع وإعادة توزيع 

 لوجيستية



 

 السفنتموين و خدمات 



 

 صناعة بناء وإصالح السفن



 
 تصنيع وصيانة الحاويات



بعض مزايا اإلستثمار التي : خامسا  

 المشروع للمستثمرينسيوفرها 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

42 

 مع والتواصل وديناميكية بواقعية التحرك للمستثمرين السويس لقناة المتميز الموقع يسمح -1

 الى المنتجات لتسويق كبيرة مرونة بتوفير المشروع سيقوم حيث والعالمية األقليمية األسواق

 فى األمريكية المتحدة للواليات الشرقي والساحل أوروبا وغرب شرق المتوسط، البحر منطقة

  بدون آسيا شرق جنوب وحتى الهند افريقيا، العربي، الخليج منطقة الى سيصل كما الشمال،

  .السير خط فى انحراف

 الساحل الشرقي األمريكي

 شمال غرب أوروبا

 الخليج العربي

 الهند وجنوب شرق آسيا

 شرق وجنوب أفريقيا

 المتوسطدول حوض البحر 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

43 

لإلسوووتثمار بالمشوووروع لتحقوووق الحمايوووة للمسوووتثمرين تشوووريعات قانونيوووة تووووفير   -2

حيووث يووتم حاليووا  تطوووير تلووك التشووريعات موون خووالل والحمايووة للمصووالح الوطنيووة 

 . مجموعة متخصصة من الخبراء وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة األستثمار



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

44 

للمستثمرين األجانب والوطنيين توفير أراضي المشروع بنظام حق األنتفاع  -3

 المستثمرين األحساس باألمن واألستقرار إلعطاء طويلة ومتجددة وذلك لفترات 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

45 

 العالمية للمعايير طبقا   انشاءها سيتم والتي المشروع وإنجاح تكوين فى األساسي العنصر وهي التحتية البنية -4

 (المياة ومصادر والمتجددة البديلة، الطاقة) الطاقة مصادر لتنويع العربية مصر بجمهورية المتجدد للفكر وطبقا  

 . المختلفة بأنواعها الطرق شبكات وانشاء



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

46 

األخذ فى األعتبار استخدام اسلوب مرن للتعامل مع المستثمرين بالنسبة لإلجراءات سيتم  -6

وبالتنسيق مع ( نظام الشباك الواحد)ومن خالل موقع المشروع عبر اجراءات ميسرة التعاقدية 

 الوزارات المعنية والجهات السيادية بالدولة



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

47 

 ومسارات برية طرق بشبكة مواقعه جميع فى المشروع يرتبط أن المخطط من -7

 الى مختلفة ووسائل بطرق البضائع نقل بعمليات تسمح سوف والتي وجوية بحرية

 البالد وخارج داخل



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

48 

 عمليات خالل من وذلك واألجنبية الوطنية المالية والمؤسسات للبنوك األستثمار فرص اتاحة -8

 المشروع أنشطة تمويل في الوطنية بالبنوك السيولة بفائض األستفادة مع الشراكة أو التمويل

 .المصرية الحكومة لتعليمات وطبقا   التحتية والبنية



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

و لتحقيق الغايه و الهدف من الحلم المصرى العظيم كان لزاما علينا 

ان تتجه الرؤى الى المشروعات ذات العائد السريع و التى يمكن ان 

 توفر و بصفه عاجله األمن الغذائى 

 .و فرص العمل الواعده لشباب مصر العظيم

 :من هذا المنطلق جاء التفكير و التخطيط فى

 

 المشروع القومى لألستزراع السمكى  



 

 الموقع المقترح للمشروع

 أحواض الترسيب شرق قناة السويس

كوم شورق القنواة تمتود مون جنووب التفريعوة حتوى  5-3كوم وعموق  120حوض ترسويب بطوول 23

 خليج السويس

لألستزراع السمكىالقومى المشروع   



 
 رؤية المشروع 

توفير منتجات غذائية آمنه تسد حاجة المجتمع وتمثل قواما 

لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح 

 .للتصدير



 
 رسالة المشروع

تنمية وإكثار الثروة السمكية في أحواض الترسيب شرق القناة 

بهوودف توووفير الغووذاء وتوودريب وتأهيوول كوووادر متخصصووة 

 .وإيجاد فرص عمل تسهم في تعمير وتنمية المنطقة



 

الجهات المشاركة في 

 تنفيذ المشروع

 هيئة قناة السويس

 (الجهة اإلدارية)

 و هيئة االستزراع السمكى   جامعة قناة السويس

 (الجهة الفنية)

 

 كأحد السمكي لالستزراع السويس قناة شركة إنشاء

 :يلي بما وتختص للهيئة التابعة الشركات

 

 ومتابعة المشروع وتشغيل والتقنية الفنية بالمهام القيام

   :التالي النحو على التشغيل وتقييم

 

المطلوبة الهندسية الرسومات إعداد. 

المياه أنابيب ومد اإلنشائية األعمال تنفيذ. 

واألعالف والزريعة األجهزة شراء. 

بالشركة العاملين توظيف.  

والمحاسبية المالية بالشئون القيام. 

المنتجات تسويق. 

 

والمنشاءت لألحواض الفنية المواصفات تقديم.   

اإلنشاءات وتنفيذ الهندسية الرسومات مراجعة. 

واألدوات األجهزة مواصفات تقديم. 

والعلف الزريعة مصادر توفير. 

المشروع في العاملين تدريب. 

الفنية والمتابعه التشغيل بأعمال القيام. 



بنواءا مشروع التنميه بمنطقة قناة السوويس و وإلنجاح 

دراسووووات الجوووودوى التووووى قامووووت بهووووا الوحووووده علووووى 

األقتصاديه بهيئة قنواة السوويس و التوى أظهورت زيوادة 

معدل النمو فى حركة التجاره العالميه خالل السونوات 

 .القادمه

 العظيم المصرىالحلم 



$2,865,768 

$3,114,070 

$2,700,000 

$2,750,000 

$2,800,000 

$2,850,000 

$2,900,000 

$2,950,000 

$3,000,000 

$3,050,000 

$3,100,000 

$3,150,000 

 2014يوليو  -يناير  2013يوليو  -يناير 

 الدوالر األمريكي

 %8.7بزيادة قدرها 

  .م.ج
19,546,328  

  .م.ج
21,854,634  

  18,000,000  .م.ج

  18,500,000  .م.ج

  19,000,000  .م.ج

  19,500,000  .م.ج

  20,000,000  .م.ج

  20,500,000  .م.ج

  21,000,000  .م.ج

  21,500,000  .م.ج

  22,000,000  .م.ج

  22,500,000  .م.ج

 2014يوليو  -يناير  2013يوليو  -يناير 

 الجنية المصري

 % 11.8بزيادة قدرها 

 إيرادات قناة السويس من السفن العابرة فى الفترة 

 2014يوليو -مقارنة بالفترة من يناير 2013يوليو -من يناير

 العظيم المصرىالحلم 



العلموى التفكيور والبود مون و ألستيعاب هذا النموو كوان 

السوووليم فووووى إنشوووواء أحووود أهووووم المشووووروعات القوميووووه 

 .العمالقه و التى تضاهى وتماثل بناء السد العالى 

 مشروع 

 حفر قناة السويس الجديدة

 العظيم المصرىالحلم 



 منطقة البحيرات المرة

 القناة المقترحه منطقة البالح

 القناة الحاليه



أنطالقا من دور قناة السويس كشريك أساسي فى تطوير منظومة النقول 

البحري العالمي، جاءت فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة والتوي تهودف 

الووى تعظوويم دور قنوواة السووويس كووأهم وأفضوول مجوورى مالحووي عووالمي 

... ليكون قادرا  على إستيعاب الزيادة المطردة فى حجم التجارة العالمية

وتهيئووة أفضوول السووبل إلنجوواح مشووروع التنميووة بمنطقووة قنوواة السووويس 

وتوفير أكبر قودر مون ... وتحقيق أفضل عائد من اإلستثمارات المتوقعة

فوورص العموول لشووباب مصوور،و مضوواعفة دخوول قنوواة السووويس  والووذي 

 .ينعكس إيجابيا  على زيادة الدخل القومي لوطننا الحبيب

 



المشروعأهداف   
 زيادة الدخل القومى المصرى من العمله الصعبه 

 .المالحىمن طول المجرى % 50قناة السويس وزيادتها لنسبة  فى األزدواجيهأكبر نسبه من  تحقيق

 .فى زيادة الطلب على استخدام القناه كممر مالحى رئيسى عالمى و يرفع درجة تصنيفه األسهام 

 49بدال من  2023سفينه قياسيه عام  97لتكون    فى القناة  ستيعابيه لمرور السفناأل زيادة القدرة 
 لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجاره العالميه فى المستقبل  2014سفينه قياسيه عام 

 القومى اإلقتصادبمنطقة قناة السويس ودفع عجلة  التنميهخطوة هامه على الطريق إلنجاح مشروع 
 عالمى ولوجيستىلتحويل مصر إلى مركز تجارى  المصرى

 تقليل تكلفة الرحله بما ينعكس ايجابيا على جذب أكبر عدد من السفن العابره لقناة السويس



 العائد والنتائج من المشروع

ساعه مع تقليل  18ساعه بدال من 11سفينه فى كال األتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 45تحقيق العبور المباشر لعدد 
قدم فى  66ساعات لقافلة الشمال مع امكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس  8ساعات بدل من  3زمن االنتظار ليكون 

 .جميع أجزاء القناه

مليار دوالر مما  5.30مليار دوالر مقارنة بالعائد الحالى  13.226ليكون  2023عام % 259زيادة عائد قناة السويس بنسبة 
 .سيؤدى الى األنعاكس األيجابى المباشر على الدخل القومى المصرى من العمله الصعبه

 زيادة فرص العمل ألبناء مدن القناه و سيناء و المحافظات المجاوره مع خلق مجتمعات عمرانيه جديده 

تعظيم القدرات التنافسيه للقناه وتميزها عن القنوات المماثله و المشاريع البديله بالمنطقه و العالم مما يصعب من 
 .جدوى التفكير فى تنفيذ تلك المشروعات و يقلل من فرص نجاحها

لوجود )رفع درجة التصنيف العالمى للمجرى المالحى نتيجة زيادة معدالت األمان المالحى أثناء مرور السفن 
 ( .قناه موازيه



 المدة الزمنيه لتنفيذ المشروع



المشروعالخطه الزمنيه لتنفيذ   
شهر

36 

شهر

35 
34ألى الشهر  2من الشهر   

شهر

1 
 م البيــــــــــــان

حفر على الناشف       

 وأحواض ترسيب
1 

                        
 2 التكسيـــــــــــــات

                        
 3 التكريـــــــــــــــك



 م البند حجم العمل التكلفة

مليار جنيه 4 مليون متر مكعب 258   1 (كم 35)حفر على الناشف  

مليار جنيه 15 مليون متر مكعب 242   2 (كم 37)أعمال تكريك وتعميق   

أنفاق 7 مليار جنية 28.90  3 أنفاق 

مليار جنيه 10  
 أحواض ترسيب -تكسيات 

-مرافق معديات -  

 مساعدات مالحية

4 

مليار جنية 2.10  

: مرافق القوات المسلحة  
التجهيز الهندسى لقطاعات العبور. أ  

 حجم اإلنشاءات المطلوبة -ب

 تدبير مهمات ومعدات عبور -ج 

 كم 100إنشاء طرق لربط المعابر بطول  -د 

5 

مليار جنيه 60  إجمالي التكلفة المتوقعه 

 أجمالى األعمال والتكلفة المتوقعه لمشروع القناه الجديده شاملة األنفاق



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

المتوقعهفرص العمل حجم االستثمارات و  مشروع قناة السويس الجديده  

وقوووود أثبتوووووت المؤشوووورات األوليوووووة 

لدراسة المنطقة قودرتها علوى جوذب 

إسووتثمارات صووناعية وخدميووة تقوودر 

كمووووا ’ مليووووار دوالر 100بحوووووالى 

عموول مليووون فرصووة توووفر المنطقووة 

تتمثووووول فوووووى الصوووووناعات مباشووووورة 

المغذيووووووة موووووون المكووووووون المحلووووووى 

 والخدمات المحلية والداعمة

علما  بأن هوذه المؤشورات اإليجابيوة 

كانوووووت نتوووووائج البحوووووث والدراسوووووة 

األوليووووة ودراسووووات سووووابقة علووووى 

مسوووواحة المنوووواطق المخططووووة فووووى 

 المراكز الرئيسية

 الحلم المصرى العظيم



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

مصادر التمويل 
المنتظرة فى 
مشروع الحلم 
 المصرى العظيم

األكتتاب 
 الشعبى

التمويل 
 الحكومى

المستثمرون  
و رجال 
األعمال 
 الوطنيون

المستثمرون  
و رجال 
األعمال 
 األجانب

البنوك 
 الوطنيه

البنوك 
 األجنبيه

الدول 
الصديقة 
 والشقيقة

 الحلم المصرى العظيم



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده
ولتحقيق حلم مصر العظيم، كان لزاما  على كل أبنواء مصور 

المخلصين أن يشواركوا بكول غوال ونفويس وأن تتضوافر كول 

 .الجهود إلنجاح هذا الحلم العظيم

 

موون هووذا المنطلووق، كووان للوودور الفعووال والمووؤثر للمؤسسووة 

أكبوور األثوور فووى توودعيم « قواتنووا المسوولحة»الوطنيووة العظيمووة 

هذا الحلوم ليتحوول مون حلوم يتمنواه كول المصوريين إلوى واقوع 

 .يعيشه كل المصريين إن شاء هللا

 العظيم المصرىالحلم 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 دور ومهام 

فى ( الهيئة الهندسية)القوات المسلحة 

 تحقيق الحلم المصرى العظيم



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 تحقيق الحلم المصرى العظيم فى  دور ومهام القوات المسلحة   

لغام ومخلفات الحروب
أ
 تفتيش وتطهير المنطقة من ال

 حفر قناة السويس الجديدة فىاإلشتراك 

سفل قناة السويس نفاق اأ
أ
 اإلشتراك فى تنفيذ ال

ساسية للمشروع  
أ
 (الطرق والمرافق)اإلشتراك فى تنفيذ البنية ال

 السويسلمشروع  التنمية بمنطقة قناة اإلشتراك فى إعداد المخطط العام 

 وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

 اإلشتراك فى إعداد المخطط العام
 السويسالتنمية بمنطقة قنـاة لمشروع  

 وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 اإلشتراك بلجنة متخصصة من ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
ى فى   بداء الراأ

أ
عمال النشر والتعاقد مع المكاتب اإلستشارية العالمية ل  اأ

 للمشروع  و خاصة من الناحيه العسكريه  المخطط العام و المحليه إلعداد  
 و بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحه 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

لغام ومخلفات الحروب 
أ
 تفتيش وتطهير المنطقة من ال

 وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

لغام ومخلفات الحروب 
أ
 تفتيش مساحة المشروع بالكامل من ال

ولى على تفتيش منطقة إنشاء قناة السويس الجديدة  سبقية اأ
أ
 مع التركيز كا

نفاق فى بور سعيد واإلسماعلية بإجمالى 
أ
 2كم 45حوالىومنطقة إنشاء ال



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

قطاع  رقم 
(5) 

قطاع  رقم 
(4) 

قطاع  رقم 
(3) 

قطاع  رقم 
(2) 

قطاع  رقم 
(1) 

 كم 10
12,5

 كم0
10,5

 كم0
 كم 27 كم12

م 
ك

5
0

 

م 
ك

6
0

 

  
كم

7
2
,5
0

 

  
كم

8
3

 

  
كم

9
5

 

  
كم

1
2
2

 

مسار القناة 
 الجديدة

مسار القناة 
 الحالية

 كم  35

منطقة الحفر على الناشف 
 كم 35بطول 

 اإلشتراك فى حفر قناة السويس الجديدة  
 

 وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 م    300وعرض كم 35بطولحفر قناة السويس الجديدة 
تربة 3ممليون  250بإجمــــالى 

أ
عمال حفر ونقل ا

أ
 ا



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

مجموعة أنفاق  

 األسماعيلية

   ( 72.00كم )

مجموعة أنفاق 

 بورسعيد 

 (17,500كم )

 (19.150كم )

سفل قناة السويس  
أ
نفاق ا

أ
 اإلشتراك فى تنفيذ ال

 وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

   أنفاق( 7)تنفيذ عدد مخطط 
   (اإلسماعيلية / 4 –بور سعيد /  3) 

 سيارات 2 بورسعيد

 سكة حديد 1

 اإلسماعيلية

 سيارات  2

 سكة حديد  1

 مرافق1



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

سفل قناة السويس  
أ
نفاق ا

أ
 اإلشتراك فى تنفيذ ال

 وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

نفاق( 4) قيام القوات المسلحة بتدبير عدد 
أ
 مجموعة حفر ال



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

سفل قناة السويس  
أ
نفاق ا

أ
 اإلشتراك فى تنفيذ ال

 وزارة الدفاع
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

نفاق جاري النشر للتعاقد 
أ
 مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال حفر ال

نفاق  4عدد لتدبير   مجموعة حفر اأ
نفاق  مجموعة  2)  نفاق 2 –بورسعيد  اأ  (اإلسماعلية مجموعة اأ



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

ساسية  
أ
 اإلشتراك فى تنفيذ البنية ال

 (الطرق والمرافق)للمشروع  
 وزارة الدفاع

 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ساسية 
أ
 (الطرق والمرافق ) للمشروع                                         اإلشتراك فى تنفيذ البنية ال



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

ساسية
أ
 اإلشتراك فى تنفيذ البنية ال

 (الطرق والمرافق)للمشروع  
 وزارة الدفاع

 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ساسية والتجهيزات الهندسية الخاصة بالقوات إنشاء المرافق 
أ
ثرة بإنشاء القناة الجديدة  المسلحةوالبنية ال

أ
 المتا

 ميناء ساحة إسقاط



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
  السويس

 مشروع قناة السويس الجديده

ساسية
أ
 اإلشتراك فى تنفيذ البنية ال

 (الطرق والمرافق)للمشروع  
 وزارة الدفاع

 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ساسية والتجهيزات الهندسية الخاصة بالقوات إنشاء المرافق 
أ
ثرة بإنشاء القناة الجديدة  المسلحةوالبنية ال

أ
 المتا

 ساحة إنزال دولفين
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 العظيم المصرىالحلم 

   ”رمز الحضاره’‘ تعود مصر هو أن 

 رائدةدوله  
 .  معامطلب يحقق حلم الوطن و الشعب 

ما هو أستحقاقا لمصر بقدر الحلم ليس أسترجاعا للماضى هذا 

 بالقدره و الجد و األبداع و المعرفه
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 دعـــوة
 المصريين المستثمرين بدعوة الوزراء مجلس رئيس /المهندس السيد برئاسة الوزارية اللجنة وتتشرف

 الحميدة وبمشاركتكم دائما   بكم نرحب فنحن .السويس قناة بمنطقة التنمية مشروع فى لإلستثمار واألجانب

 بتحقيق العظيم الشعب هذا شأن رفعة أجل ومن العريق الوطن هذا فى المستدامة التنمية أجل من لإلستثمار

  .العظيم المصرى الحلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أطيب األمنيات باستثمار ناجح فى جمهورية مصر العربية

 مهاب مميش/ فريق

 رئيس هيئة قناة السويس

 رئيس المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس
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تحيا مصر - تحيا مصر - وتحيا مصر   


