
محافظة جنوب سيناء
لعام ٢٠٢١/٢٠

خطة المواطـــن



خطة محافظة جنوب سيناء 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 جنوب سيناء لعام ٢٠ /٢٠٢١ ٣ ٢خطة محافظة جنوب سيناء 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…

االستثمارات العامة 
الموزعة لمحافظات    
.56 مليار جنيه الصعيد 8

%١5

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

%٢٠%8٠

%6٢٧%٤%6

استثمارات ُكلية )٧٤٠( 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 ٢٠/ ٢٠٢١

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



%١٫ ٤

من االستثمارات العامة الموزعة

التوزيع القطاعي  لالستثمارات العامة المستهدفة في محافظة جنوب سيناء

٢٠١٤/١٣ *

معدل الفقر )١٧/٢٠١8(

%١٩%٠

يعملون بالقطاع ُمعدل البطالة 
الحكومي

عدد الُمشتغلين )١٥ سنة فأكثر( 
.4٧ ألف ُمشتغل 4

المساحة الكلية: 3١.٢٧ ألف كم٢
.١٠٧ ألف نسمة عدد السكان: 9

 )٢٠٢٠(  

نسبة المساحة المأهولة من المساحة الكلية

من إجمالي الجمهورية

%٠٫ ١

%5٤٫ ١

 سكان الحضر

%5٣٫٧

من المساحة الكلية

%٣١
مليار جنيه

مليار جنيه

١٩ / ٢٠٢٠٢٠ / ٢٠٢١

١٫6

٥ ٤

خطة االستثمارات العامة الموجهة لمحافظة جنوب سيناء
)٣.٧5 مليار جنيه( زيادة بنسبة 5٠% عن خطة ٢٠٢٠/١٩

ًًمشروعا تنمويا  ١6٩

نمو االستثمارات الممولة من الخزانة العامة
والموجهة لمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء في أرقام

%١٢٫٩

اإلسكان
وتطوير 

العشوائيات 
١.4

مليار جنيه 

النقل
3٢٧ 

مليون جنيه

أخرى
96٥ 

مليون جنيه

االستثمارات العامة
)٢٠٢١/٢٠(

 3.٧٥ مليار جنيه

%٢5٫٧

%8٫٧

%٣6٫8

%8٫ ١ الموارد المائية
والري 
3٠٥ 

مليون جنيه

السياحة اآلثار
3٢٢.6

 مليون جنيه

%8٫6

التعليم العالي
4٥٠

مليون جنيه

%١٢

 هيكل الناتج المحلي اإلجمالي *

خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠ /٢٠٢١ خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠ /٢٠٢١

عدد المنشآت 6.٥ ألف

%٠٫٢

من إجمالي الجمهورية

فرص العمل )٢٠١٩(

%١٫٤

%١٫5 %5٫١

%6٢٫٩

%٢١٫٧

%٧٫٤

تجارة الجملة
و التجزئة

خدمات
االعمال

النقل
والتخزين .١% من إجمالي  3

الجمهورية
استخراج 
البترول

الفنادق 
والمطاعم

أخرى

٢٫١

ُمعدل الفقر )١٧/٢٠١8(

ُُ

ُ
ُُ



٦٧

عدد المباني السكنية: 4٢.3 ألف مبنى

نسبة المباني المتصلة
بمرافق المياه

%5١٫٣

نسبة المباني المتصلة بمرافق 
الصرف الصحي

%5٩٫٩

.١ مليار جنيه  48 مشروًعا بتكلفة 4

توسعة محطة تحلية 
مياه نبق بطاقة )6/ 
١٢ الف م3/ يوم( 
بجنوب سيناء في 
قسم شرم الشيخ

إنشاء محطة تحلية 
شرم الشيخ طاقة 

3٠/6٠ االف
م3/ يوم

استكمال 9 تجمعات 
تنموية بجنوب سيناء 
ضمن مشروعات 
جهاز تعمير سيناء

استكمال محطة تحلية  
مدينة رأس سدر ١٠ 

االف م3/ يوم

تطوير مناطق 
عشوائية

١٠٠ ١١٠ ١١6 ١٢٠ ١٢٠
مليون جنيهمليون جنيهمليون جنيهمليون جنيهمليون جنيه

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠ /٢٠٢١ خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠ /٢٠٢١

استكمال إنشاء 
جامعة سلمان بن 

عبد العزيز

٤5٠
مليون جنيه

  مشروًعا  بتكلفة 4٥٠ مليون جنيه
توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

خطة التعليم الجامعي والبحث العلمي
الجهة المسئولة عن التنفيذ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

خطة خدمات اإلسكان وتطوير العشوائيات

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١٧( 

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

أهم المستهدفات التنموية في خطة ٢٠٢١/٢٠
توجيه نحو   ١  مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.	 

توجيه ٧٥.8 مليون جنيه إلنشاء ورصف طرق	 

محطات صرف صحي

)بقدرة فعلية ١6 ألف م3/ يوم( ١٠
محطة مياه نقية

)كمية المياه المنتجة

.3٥ مليون م3/ يوم( 3
١٠



٨٩

خطة اآلثار والتراث

٧ مشروعات بتكلفة 3٢٢.6 مليون جنيه
توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠٢٠ /٢٠٢١ خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠٢٠ /٢٠٢١

9 مشروعات بتكلفة 3٢٧ مليون جنيه

عدد الكباري

٩٤

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

كوبري

من إجمالي الجمهورية

%5٫ ٣

استكمال  تطوير 
ورفع كفاءة الطريق 

من كمين سعال/ 
سانت كاترين

٧٥ كم )اتجاهين(

استكمال تطوير 
المتاحف اآلثرية 

واالقليمية 

استكمال رفع كفاءة 
وتوسعة وإزدواج 
طريق دهب/ نويبع 
٧٥ كم )اتجاهين(

حفائر اآلثار 
االسالمية والقبطية 

)استكمال(

رفع كفاءة طريق
شرم/ دهب )بطول 
4.٥ كم من تقاطع 
وادي مدسوس حتى 
تقاطع وادي الكيد( 
واألعمال الصناعية

حفائر اآلثار المصرية  
)استكمال(

إنشاء مسار بديل 
لمنزل الصاعدة نويبع 
)طريق دهب/ نويبع( 
من الكم ٥8 إلى الكم 

63 بطول ٥ كم

ترميم اآلثار المصرية 
)استكمال(

استكمال زيادة كفاءة 
ميناء نوبيع - جنوب 

سيناء

استكمال تطوير 
وتحسين االماكن 

السياحية بشبه جزيرة 
سيناء

٢5٣ 5٠٤٫٤ 5٠5٫ ١ ٧٢٫٧٧٫٤ ١١٢٫٩٣٠٢
مليون جنيهمليون جنيه مليون جنيهمليون جنيه مليون جنيهمليون جنيه مليون جنيهمليون جنيه مليون جنيهمليون جنيه

خطة النقل

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠١8( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة النقل

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة السياحة واآلثار



١٠

تنمية شبه جزيرة سيناء

خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠ /٢٠٢١ خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠ /٢٠٢١

3 مشروعات بتكلفة 3٠٥ مليون جنيه

كمية مياه اآلبار المستخدمة لرى إجمالي عدد اآلبار
العروات الثالثة والفاكهة

كميات مياه الصرف الصحي المعاد 
استخدامها لري الغابات الشجرية

١٢٣
م٣/ يوم

١٠٣٢
بئر

٣٠ ألف
م٣/ يوم

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

خطة الموارد المائية والري

مؤشرات الوضع الحالي )٢٠٢٠/١9( 

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة الموارد المائية والري

استكمال أعمال 
الحماية من أخطار 

السيول )مدينة الطور(

استكمال حفر وتجهيز 
آبار )مدينة الطور(

حماية منطقة 
حمامات فرعون

١5 ١5 ٢٧5
مليون جنيهمليون جنيهمليون جنيه

المحافظات المستفيدة 

االعتمادات المدرجة لعام 
٢٠٢١/٢٠

تنمية شبه جزيرة سيناء إلحداث طفره اقتصادية واجتماعية وأمنية، وتوفير الخدمات 
السكنية والمرافق العامة للمواطنين.

6٫8
مليار جنيه

جنوب سيناء شمال سيناء

وصف المشروع

مليون جنيه
أهم المشروعات

1000

627

400 400 381 319 317 302

 ةیموقلا ةینبلا لامكتسا ءانیسب ةطرشلا ىنابم
 ءانیس لامش ةیمنتل

 ةیئابرھكلا ةیذغتلا ةدیدجلا حفر ھنیدم
 ءانیس لامش ةقطنمل

 ىلاھال ةلماكتملا ةیمنتلا
 ءانیس

 لامشب ةیعارز تاعمجت
  ءانیس بونجو

 ةیئاملا دراوملا ةیمنت
 ةیفوجلا هایملا مادختساب

 راطمالا هایم داصحو
 لویسلاو

 ةیرثآلا فحاتملا ریوطت
 ءانیس ىف ةیمیلقالاو

١١

الجهة المسئولة عن التنفيذ
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - وزارة السياحة واآلثار - وزارة الموارد المائية والري

وزارة الزراعة واستصالح األراضي - وزارة الكهرباء والطاقة - وزارة النقل - وزارة البترول والثروة المعدنية



١٣ خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠ /١٢٢٠٢١ خطة محافظة جنوب سيناء لعام ٢٠ /٢٠٢١



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


