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خطة محافظة السويس لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠ ١

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

تركــز خطــة التنميــة المســتدامة للعــام المالــي ٢٠٢٠/١٩، الــذى ُيعــد العــام الثانــي مــن الخطــة متوســطة المــدى )٢٠١٩/١8-

ــد االســتثمار  ــة، بمــا يضمــن وصــول عائ ــة واالقتصادي ــة األساســية واالجتماعي ــى االســتثمار العــام فــي البني ٢٠٢٢/٢١(، عل

ــى أن يكــون  ــدرات الخاصــة، عل ــات الشــباب والمــرأة وذوي الق ــك فئ ــي ذل ــا ف ــة أنحــاء مصــر، بم ــي كاف ــن ف ــة المواطني لكاف

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.

أ.د/ هالـــة حلمي السعيـــد
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية



٢خطة محافظة السويس لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠

تطبيق شارك 2030

أهداف خطة 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…



أهداف رؤية مصر

خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 
برنامج عمل الحكومة

خطة التنمية المستدامة

٢٠١٩/٢٠١8 

٢٠٢٢/٢٠٢١ 

٢٠٢٠/٢٠١٩ 

مالمح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي
للعام المالي 2020/2019
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لمحافظات الصعيد
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لتشجيع العمل الحر والمشروعات 
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السويس في أرقام
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معدل النمو االقتصادي الحقيقي للمحافظة
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من االستثمارات العامة الموزعة

التوزيع القطاعي لالستثمارات العامة المستهدفة في محافظة السويس
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خطة االستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس
2020/2019
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مشروعات الضخ 
والتخزين على خليج 

السويس 

٤ مشروعات بتكلفة ٦٫٦ مليار جنيه

إجمالي الطاقة المولدة إجمالي عدد المحطات

من إجمالي الجمهورية من إجمالي الجمهوريةمن إجمالي الجمهورية

 كمية استهالك الوقود من السوالر 
لتوليد الكهرباء في السنة
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طن

خطة الكهرباء

مؤشرات الوضع الحالي 

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

 إجمالي القدرة المركبة الفعلية

%٨٫ ٣ %9٫ ٨%1
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٢٦ مشروًعا بتكلفة ٢٫5 مليار جنيه

عدد األسر التي تستخدم 
أنابيب بوتاجاز

عدد األسر التي تستخدم 
الغاز الطبيعي

٤٥٫ 1
 ألف أسرة
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من إجمالي المحافظة

من إجمالي المحافظة

خطة البترول

مؤشرات الوضع الحالي 

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

تجديد وحدات 
التكرير وإزالة 

االختناقات بشركة 
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الصناعي وحماية 
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مؤشرات الوضع الحالي 

عدد السفن المارة بالقناة
في السنة

 

إيرادات القناةحمولة السفن المارة بالقناة

 مشروعان بتكلفة ٢٫٢ مليار جنيه
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توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

خطة قناة السويس
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توسعة وتطوير 
طريق السويس/

جنيفة بطول ٩٠ كم

توسعة وتطوير وصلة 
النفق من كم١٠٩ حتى 
طريق السويس/ النفق 
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إنشاء طريق 
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الثقيل بطريق 
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خطة النقل

مؤشرات الوضع الحالي 

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

أطوال الطرق المرصوفة

كوبري مركباتأطوال الطرق الترابية
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مؤشرات الوضع الحالي 

عدد المباني السكنية: 8٦٫٩ ألف مبنى

محطة صرف صحي

)بقدرة فعلية ٢٦3 مليون م3(

محطات مياه نقية

)كمية المياه المنتجة
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١٦

نسبة المباني المتصلة بمرافق 
الكهرباء
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نسبة المباني المتصلة
بمرافق المياه
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نسبة المباني المتصلة بمرافق 
الصرف الصحي
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 ٢٩ مشروًعا بتكلفة 55٢٫5 مليون جنيه

البرنامج القومى 
لإلسكان االجتماعي 

بالسويس

تطوير مناطق
عشوائية

إنشاء محطة 
صرف صحي 
منطقة حوض 

الدرس

إنشاء محطة معالجة 
ثالثية وتأهيل محطة 

المعالجة الثنائية 
وتنفيذ مشروع ري 

الغابة الشجرية

توسعات صرف 
صحي بعتاقة
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مليون جنيهمليون جنيهمليون جنيهمليون جنيهمليون جنيه

توزيع اإلنفاق الموجه للمشروعات االستثمارية 

خطة خدمات اإلسكان وتطوير العشوائيات



شكر وتقدير
تم تصميم هذا التقرير وطباعته عن طريق »مشروع إصالح وإستقرار االقتصاد الكلى« الممول من الوكالة األمريكية

للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية.

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

www.usaid.gov



+٢٠٢٢٤٠٧٠٧٠٠
+٢٠٢٢٤٠٧٠88٢

www.mped.gov.eg

شارع صالح سالم - مدينة نصر - القاهرة




