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احللم املصري العظيم
احللم املصري العظيمسمبنطقة قناة السويالتنمية : املشروع األول



ألسس التي بنيت عليها فكرة املشروعا

مصر إحتياج -1
ملشروعاتالشديد 

قومية  إقتصادية
عمالقة لدعم 

املصرياإلقتصاد 
ا ينهل من عائداته
األجيال احلالية 
والقادمة من 

املصريالشعب 

احللم املصري العظيم
مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس



إستغالل -2
ى اإلمكانيات احلالية ف
موانىء املشروع 
ى واملناطق الصناعية ف
تنميتها وإستغالل
ا الظهري اجلغرافى هل
فى إنشاء مناطق 
صناعية ولوجستية 
تعتمد على إستغالل
البضاعة املارة فى 
قناة السويس فى 

الكياناتإنشاء هذه 

احللم املصري العظيم
مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس

ألسس التي بنيت عليها فكرة املشروعا



فرص عمل توفري -3
ر للشباب من أبناء مص
من مجيع احملافظات 
فى مجيع التخصصات
اء وخاصة حمافظات سين
ومدن القناة وخلق 
كيانات وجمتمعات 
عمرانية جديدة فى 
ة املنطقة جلذب الكثاف
السكانية إلعادة 
اة التمركز مبنطقة القن

.وسيناء

احللم املصري العظيم
التنمية مبنطقة قناة السويسمشروع 

ألسس التي بنيت عليها فكرة املشروعا



شرق 

آسيا

غرب 

أوروبا

جنوب شرق 
آسيا

شرق الواليات المتحدة 

األمريكية

جنوب أوروبا

من مجيع اإلستعداد -4
الوجوه لإلستفادة من 

حجم التجارة النمو يف 
د العاملية  خاصة فى وجو
قة كيانات إقتصادية عمال

جنوب شرق -الصني )
والىت من( اهلند-آسيا 

املمكن أن تغزو السوق 
األوروبية والواليات 
املتحدة فى الفرتة 
القادمة والىت ستمر 
حتما من خالل قناة 

.السويس 

احللم املصري العظيم
التنمية مبنطقة قناة السويسمشروع 

ألسس التي بنيت عليها فكرة املشروعا

الهند



الحلم 
للمشروعاحليز اجلغرايف 

ميناء األدبية 

ميناء شرق 

بورسعيد

الظهير الجغرافي 

لميناء شرق 

بورسعيد

7

ميناء 

العريش

وادي التكنولوجيا بشرق

األسماعيلية

ميناء غرب 

بورسعيد

المنطقة 

الصناعية 

بشمال غرب 

خليج السويس

الطورميناء 

ميناء السخنة



مركز اساسي حملور التجارة العاملية بني 
اوروبا وشرق البحر املتوسط واسيا ، يقع 

عة امليناء يف شرق املدخل الشمايل لتفري
ة قناة السويس الشرقية ويف ملتقي ثالث
قارات وعلي الطريق الرئيسي مللتقي 

الشرق والغرب



2كم72.10: إمجايل املساحة 
2كم1.5: املساحة املائية 
كم2.4( : احلالية)طول األرصفة 
مرت16: عمق االرصفة 



يقع مباشرة علي املدخل 
الشمايل للمجري املالحي

لقناة السويس



2كم2.9: إمجايل املساحة 
2كم1.2: املساحةاألرضية 
2كم1.7: املساحة املائية 
رصيف37: عدد األرصفة  
كم4.7: طول االرصفة 



املنطقة السياحية 
أرصفة لرتاكى السفن 3تشمل )

م 400السياحية العمالقة بطول 
م11-9و غاطس 

املنطقة الشمالية 
م 640تضم ارصفة البضائع العامة بطول 

الصب اجلاف م  ، ورصيف 8-6غاطس 
م12.7م و غاطس 246بطول  املنطقة الشرقية

وتقع على اجلانب الشرقى للميناء 
وتضم خمازن الرتانزيت وورش حبرية  

(خمزن وورشة 70عدد ) 

املنطقة اجلنوبية
م و 950رصيف احلاويات بطول تضم 
م14.5غاطس 
م و 640الصب السائل بطول حمطة 
م3.6غاطس 

م8.2م و غاطس 40رصيف رورو بطول 



رصيف2يتكون امليناء من عدد 
م7-6م وعمق 242الرصيف األول بطول 

م5-4م وعمق 120الرصيف الثاني بطول 



ويشمل التطوير ( املرحلة االويل)
إنشاء رصيفني جديدين بطول 

مرت لكل منهما باإلضافة ايل 250
زيادة حاجز االمواج الشرقي ايل 

مرت750





2كم30,22: املساحة األرضية 
م3700: طول املمر املالحي
م17.05: عمق املمر املالحي

أرصفة7: عدد األرصفة
م 2250: أطوال األرصفة

م17.05العمق  
(: سنويا  )الطاقة االستيعابية 

مليون طن بضائع صب جاف6
مليون طن بضائع عامة3

ألف حاوية مكافئة450



املمرات املالحية
مرت عرض250
مرت طول3650
مرت غاطس18





2ألف م832: املساحة األرضية 
م1840: طول املمر املالحي
م14: عمق املمر املالحي

أرصفة9: عدد األرصفة
م  العمق من 1800: أطوال األرصفة

مرت12إىل 9
2ألف م320: خمازن و ساحات 

مليون طن 75,6: الطاقة االستيعابية
(سنويا  )



ةنسبة الزياد بعد التطوير
قبل 

التطوير

180%
1.5أكبر من 

2مليون م

832000
2م

المساحة 
الكلية

250% م4500 م1800
أطوال 
األرصفة

م17حتى  م9-12
عمق 
األرصفة



:يتكون امليناء من 
مرت وعمق 200سقالة بطول -
مرت8
رصيف من الستائر احلديدية   -

مرت8مرت و عمق 75بطول 
مرت 150منطقة خلفية بطول -

مرت75وعرض 



464تشمل مساحة امليناء املقرتحة 
تنفذ علي عدة مراحل 2الف مرت

مرت 1000متتالية تشمل تطوير 
طويل من األرصفة واخلدمات التابعة 

مرت باإلضافة ايل 12-10هلا بعمق 
انشاء رصيف تابع للقوات البحرية



(  منطقة مشالية)2كم90
(  منطقة جنوبية)2كم20.4

مت 2كم110بإمجايل مساحة 
2كم6.4ترفيق واستخدام منها 





مدينة اإلمساعيلية على شرق -
6كم من معدية منرة 10بعد 

بتجمعات عمرانية قائمة اإلرتباط -
–القنطرة شرق –اإلمساعيلية )

(غرب
والتكامل مع املشروعات اإلرتباط -

القومية العمالقة واملدن الصناعية 
مشال غرب خليج –شرق التفريعة )

مدينة العاشر من –السويس 
(مدينة بدر–رمضان 

مبناطق اإلستصالح علىاإلرتباط -
ترعة الشيخ زايد وترعة الشيخ 

جابر





الطريقخارطة 
لتنفيذ املشروع



مراحل املشروع 

مرحلة 
التخطيط

مرحلة 
األعداد 
والتجهيز

مرحلة 
التنفيذ 
واملتابعة



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

مرحلة 
التخطيط

حتديد التصور واملطالب اخلاصة باملشروع 
متبالتنسيق مع الوزارات املعنية 

مرحلة 
األعداد 
والتجهيز
بدأ من تاريخ 
صدور األعالن 
الوزاري بتاريخ

11-9-2013
بأن تكون هيئة 
قناة السويس هي
املظلة الرمسية 

للمشروع

متماملواصفات وكراسة الشروط وحتديد عناصر التقييعداد إ

متالنشر على مكاتب اخلربة احمللية والعاملية

مع حدة التقييم املوتقييم العروض املقدمة طبقا  ملعايري 
هلا موح املسالتحالفات إلختيار باخلربات العاملية اإلستعانة 

بشراء كراسة الشروط
مت

ة كراسالفائزة لشراء تدشني املشروع بإعالن التحالفات 
الشروط واملواصفات

6-1-2014
(مت)

خارطة الطريق التوقيت:  املرحلة

مراحل املشروع 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

عام الفكرة املخطط قيام التحالفات الفائزة بشراء كراسة الشروط إلعداد 
للمشروع

مت بتاريخ
23-1-2014

مرحلة 
األعداد 
والتجهيز

إعداد مقرتح التشريعات اخلاصة باملشروع بالتنسيق مع وزارة العدل
واللجنة الوزارية

حىت15-1-2014
15-4-2014
(مت)

متم العروضالتجهيز القانوني واللوجيستي لفتح املظاريف وبدء عملية تقيي

اإلجراءات التي متت التوقيت:  املرحلة

مت إختيار التحالف الفائز واعالن النتيجة بعدعرضها على رئيس
اللجنة الوزارية

مراحل املشروع 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده ويلالدبالبنكاالستعانةمت
حبرتشياملساعدةلتقديم
اخلربةبيوتمنعدد

الكفاءةذاتالعاملية
بأعمالللقيامواحليادية
للعروضالفنيالتقييم
التحالفاتمناملقدمة
التنميةملشروعالعاملية
بعدالسويسقناةمبنطقة
وزارةمعالتنسيقمتام

بهذاالدويلالتعاون
.اخلصوص

إجراءات التقييم الفني



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

إجراءات التقييم الفني
EGISالفرنسياخلربةبيتعلىالتوافقمت• -

البنكقبلمناملرشحةاخلربةبيوتأحدى
دملعوذلك–املذكورةللشروطواملطابقالدويل
دمةاملتقالتحالفاتداخلفرنسيةشركةأيوجود
قيامللاستعدادهالفرنسياخلربةبيتأبدىوقد

التقييمبإجراءات
التقييمبأعمالEGISاخلربةبيتقيامعقب•

جعية،املرالشروطلكراسةطبقا  للعروضالفني
قعمفصلتقريرتقديممت

ّ
جمموعةمنمو

مستندكلعلىEGISاخلربةبيتتقييم
:علياشتملوالذيالتقريرداخل

لفنياالتقييمبأعمالالقيامتفيدالشركةمنشهادة
املقدمةللعروض

العروضمجيععنمفصلفنيحتليل.
امدعمفنيااملتقدمةالعروضمجيعيشملترتيب

التفصيليةبالدرجات



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس

علىواحلاصلةEGISشركةلتقييمطبقا  فنيا  املؤهلةللعروضالفنيبالتقييمبيان
:(RFP)املرجعيةالشروطلكراسةطبقا  %80منأكربنسبة

.املاليةاملظاريففتحمبوعدفنيا  املؤهلةالتحالفاتإخطارمت•

درجة التقييمأســـــم التحـــــــالف
الفني

(شاعر ومشاركوه)دار اهلندسة األول
86,00اهلندسة مصردار 

Royal Haskoningالثاني (DHV)

81,67بيسر
Witteveenالثالث + Bos

EGECاهلندسي  اخلربة بيت 
80,64

Inrosالرابع Lackner AG
80,43محزه ومشاركوه 

النتيجة النهائية للتقييم الفني



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس

واجلدولفنيا،املؤهلةالتحالفاتمندوبيحبضوراملاليةاملظاريففتحمت•
.اليا  ملألقلطبقا  مرتبة-حتالفلكلاملايلالعرضامجايليوضحالتايل

بيان العروض املالية

املايلالعرض امجايل أســـــم التحـــــــالف
(بالدوالر االمريكي)

(شاعر ومشاركوه)دار اهلندسة األول
1,773,000اهلندسة مصردار 

Royal Haskoningالثاني (DHV)

2,473,303بيسر

Inrosالثالث Lackner AG

3,254,785محزه ومشاركوه 

Witteveenالرابع + Bos

EGECبيت اخلربة اهلندسي 
5,996,865



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

واملايل الرتتيب النهائي للتحالفات بعد حساب التقييم الفنيمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس
طبقا  لكراسة الشروط املرجعية

أســـــم التحـــــــالف

(شاعر ومشاركوه)دار اهلندسة األول
اهلندسة مصردار 

Royal Haskoningالثاني (DHV)

بيسر

Inrosالثالث Lackner AG

محزه ومشاركوه 

Witteveenالرابع + Bos

EGECبيت اخلربة اهلندسي 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده
ئةهيمبخاطبةالسويسقناةهيئةقامت•

-16،17بتاريخخبطابيهاالقومياألمن
األمنيةاملوافقةعلىللحصول6-2014

والثانياألولالتحالفعلى
األمنهيئةموافقةعلىاحلصولومت•

األمننظروجهةمنمانعالبأنهالقومي
األولالتحالفمنكال  عملعلىالقومي
طقةمبنالتنميةمبشروعللعملوالثاني

رئيس/السيدإبالغومتالسويسقناة
املوافقةوصولبتمامالوزاريةاللجنة
.الفائزللتحالفاألمنية

موافقة هيئة األمن القومي



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده ةموافقعلىاحلصولمت
الدولةجملسوإعتماد

العقدمشروععلى
يئةهبنيإبرامهاملقرتح
فوالتحالالسويسقناة
ومراجعتهبعدالفائز
صحةعلىإطالعه
والبتالطرحإجراءات
.2014-8-10بتاريخ

مراجعة مشروع العقد مبجلس الدولة



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

احللم املصري العظيم
مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس-1

التعاقدمع التحالف الفائز بإعداد املخطط العام ملشروع التنمية مبنطقة قناة 
رئيس اللجنة الوزارية–السويس حبضور السيد رئيس جملس الوزراء 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

مرحلة 
األعداد 
والتجهيز

املستقبليهاإلجراءات  التوقيت:  املرحلة

مت
عقد مؤمتر لرجال األعمال وجمموعات الشباب ذات الصلة 

خطط لتبادل األراء واملقرتحات ملراعاة تنفيذها اثناء عمل امل
العام التفصيلي للمشروع

مراحل املشروع 



والنتائج املتوقعةاألهداف 
املشروعمن 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

مهورية تنمية ودفع عجلة االقتصاد القومى املصري بإستغالل عبقرية املوقع جل-1
.مصر العربية مبنطقة قناة السويس

احللم املصري العظيم
مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

فىمؤثروجتارىصناعىعاملىولوجيسىتاقتصادىمركزإىلمصرحتول-2
ةمبنطقجديدةولوجيستيةصناعيةكياناتخلقخاللمنالعامليةالتجارة
التصديروإعادةالتكميليةوالصناعاتاملضافةالقيمةأنشطةعلىتعتمداملشروع،
هلذاجتهيزهايتملوجيستيةتوزيعمناطقخاللمنوذلكواخلارج،للداخل
.املستقبليةتطويرهاومشروعاتاحلاليةالكياناتوإستغاللالغرض،

احللم املصري العظيم
التنمية مبنطقة قناة السويسمشروع 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

منقدرأكربوجلبواألجنبيةوالعربيةالوطنيةاألموالروؤستشجيع-3
دونافهأهدحيققومباللمشروعالعاماملخططتنفيذيفللمشاركةاالستثمارات

.املصريالقوميباألمناملساس

احللم املصري العظيم
التنمية مبنطقة قناة السويسمشروع 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

ادةالزينتيجةالصعبةالعملةمناألخصوعلىاملصريالقومىالدخلزيادة-4
ىاملالحباجملرىالسفنمرورمعدالتزيادةمنالسويسقناةلدخلاملتوقعة
ىلوإمنالبحريالنقلحلركةاملتوقعةالزيادةوكذاالقومىباملشروعإرتباطا

صاالتلألتحموريكموقعاملوقعواستغاللاملشروعوموانئالعربيةمصرمجهورية
قناة)راألمحوالبحرالبحراملتوسطمنطقةفىوباألخصأمجعللعاملاأللكرتونية
(إلكرتونيةالسويس

احللم املصري العظيم
مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

العامخططاملتنفيذيفلالشرتاكالوطنيةواملؤسساتللشركاتالفرصةإتاحة-5
هلذهعاشهإنتحيققومباالعامليةللمقاييسطبقالهالتحتيةوالبنيةللمشروع
أوضاعهاوحتسنياملكتسبةوخرباتهااملاديةإلمكانياتهاإضافةوميثلالشركات
بهاالعاملنيوأوضاعاملادية

احللم املصري العظيم
التنمية مبنطقة قناة السويسمشروع 



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

مالعظياملصرىالشعبوطموحاتأهدافلتحقيقلألمامالتنميةقاطرةدفع-6
املصرياحللمهواملشروعليكون2013يونيو30و2011يناير25ثورتيبعد

اهللشاءانيتحققالذيالعظيم

• النتائج  المتوقع تحقيقها عند إستكمال المشروع

احللم املصري العظيم
التنمية مبنطقة قناة السويسمشروع 



مقرتح لألنشطة والصناعات التي 
العام للمشروعاإلطار سيتضمنها 



صناعة جتميع السيارات



صناعة األلكرتونيات



صناعة تكرير البرتول



صناعة البرتوكيماويات



ةالصناعات املعدنية اخلفيف



مراكز توزيع وإعادة توزيع 
لوجيستية



متوين و خدمات السفن



فنالسوإصالح وصيانة صناعة بناء 



تصنيع وصيانة احلاويات



وصناعةاخلشبيةالصناعات
األثاث



صناعة املنسوجات



الصناعات الزجاجية



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

انكالعظيماملصرياحللممناهلدفوالغايةلتحقيقو
العائدذاتاملشروعاتإىلالرؤىتتجهأنعلينالزاما  

غذائىالاألمنعاجلةبصفهوتوفرأنميكنالىتوالسريع
.العظيممصرلشبابالواعدةالعملفرصو

:فىالتخطيطوالتفكريجاءاملنطلقهذامن

املشروع القومي لإلستزراع السمكي

احللم املصري العظيم
التنمية مبنطقة قناة السويسمشروع 



املوقع املقرتح للمشروع
أحواض الرتسيب شرق قناة السويس

كـم شـرق القنـاة متتـد مـن جنـوب 5-3كـم وعمـق 120حوض ترسيب بطول 23
التفريعة حىت خليج السويس

املشروع القومي لإلستزراع السمكي



مشروع التنميه بمنطقة قناة 
السويس

مشروع قناة السويس الجديده

متثل توفري منتجات غذائية آمنه تسد حاجة اجملتمع و
لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية قواما  

.تصلح للتصدير

رؤية املشروع 



رسالة املشروع

أحواضيفالسمكيةالثروةوإكثارتنمية
الغذاءتوفريبهدفالقناةشرقالرتسيب
فرصوإجيادمتخصصةكوادروتأهيلوتدريب
.املنطقةوتنميةتعمرييفتسهمعمل



تصنيع 

األسماك

تجميد 

األسماك

تصنيع 

عطور

أحواض 

االستزراع

تصنيع 

األخشاب
تصنيع 

اللحوم

تصنيع 

الدواء
دبغ 

الجلود

انتاج 

الصوف

تمليح 

األسماك

تصنيع 

زيوت

إنتاج 

األعالف
إنتاج 

ألبان

أسواق

أسواقأسواق

إنتاج 

األعالف

النتائج المتوقعة من المشروع

مياه صرف احواض األستزراع
الزريعة

مياه القناة

السماد 

العضوي

الوقود 

الحيوي



اءا  مشروع التنميـة مبنطقـة قنـاة السـويس و بنـوإلجناح 
ية دراسات اجلدوى الىت قامت بها الوحـدة األقتصـادعلى 

ات ومجيع إدارات هيئة قناة السويس يف مجيع التخصصـ
ــة والتــي ســاهمت يف إجنــاح السياســات ــة واإلداري الفني

ر مــن اإلقتصــادية و التســويقية للهيئــة وحتقــق أكــرب قــد
عـامل التأمني الفني للمجرى املالحي والذي يشـهد بـه ال

ر كله فهم خربة وكفاءات ال تقـدر بـثمن، إنهـا ثـروة مصـ
.إنهم املصريون.. احلقيقية 

العظيماملصري احللم 



إيرادات قناة السويس من السفن العابرة 
2013بشهر يوليو مقارنة 2014فى شهر يوليو 

العظيماملصري احللم 

3,000,157

3,432,232

2700000

2800000

2900000

3000000

3100000

3200000

3300000

3400000

3500000

2013يوليو  2014يوليو 

(جنية مصري1000)إيرادات قناة السويس 

429.201

481.370

400000

410000

420000

430000

440000

450000

460000

470000

480000

490000

2013يوليو  2014يوليو 

(دوالر أمريكي1000)إيرادات قناة السويس 

%12.2بزيادة قدرها %14.4بزيادة قدرها 



إيرادات قناة السويس من السفن العابرة 
2013بشهر أغسطس مقارنة 2014فى شهر أغسطس 

العظيماملصري احللم 

3,171,664

3,567,766

2900000

3000000

3100000

3200000

3300000

3400000

3500000

3600000

2013أغسطس  2014أغسطس 

(جنية مصري1000)إيرادات قناة السويس 

454.973

500.380

430000

440000

450000

460000

470000

480000

490000

500000

510000

2013أغسطس  2014أغسطس 

(دوالر أمريكي1000)إيرادات قناة السويس 

%10بزيادة قدرها %12.5بزيادة قدرها 



إيرادات قناة السويس من السفن العابرة 
2013بشهر سبتمرب مقارنة 2014فى شهر سبتمرب 

العظيماملصري احللم 

%6,3بزيادة قدرها %10,0بزيادة قدرها 

3044.1

3349.3

2850

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

2013سبتمبر  2014سبتمبر 

(الف جنية)الجنية المصري 

442

469.7

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

2013سبتمبر  2014سبتمبر 

(الف دوالر)الدوالر األمريكي 



3,320,741 

3,615,353 

3,150,000

3,200,000

3,250,000

3,300,000

3,350,000

3,400,000

3,450,000

3,500,000

3,550,000

3,600,000

3,650,000

2013أغسطس -يناير  2014أغسطس-يناير 

(دوالر أمريكي1000)إيرادات قناة السويس 

%8.9بزيادة قدرها 

22,717,992 

25,428,815 

21,000,000

21,500,000

22,000,000

22,500,000

23,000,000

23,500,000

24,000,000

24,500,000

25,000,000

25,500,000

26,000,000

2013أغسطس -يناير 2014أغسطس -يناير

(جنية مصري1000)إيرادات قناة السويس

%11.9بزيادة قدرها 

إيرادات قناة السويس من السفن العابرة فى الفرتة 
2013أغسطس -ينايرمقارنة بالفرتة من 2014أغسطس -ينايرمن 

العظيماملصري احللم 



%10,2بزيادة قدرها  %13,1بزيادة قدرها 

إيرادات قناة السويس من السفن العابرة فى الفرتة 
2013سبتمرب-من يوليومقارنة بالفرتة 2014سبتمرب -يوليومن 

العظيماملصري احللم 

9215.9

10423.8

8600

8800

9000

9200

9400

9600

9800

10000

10200

10400

10600

2014/ 2013سبتمبر -يوليو 2015/ 2014سبتمبر -يوليو

(الف جنية)الجنية المصري 

1326.1

1462

1250

1300

1350

1400

1450

1500

2014/ 2013سبتمبر -يوليو 2015/ 2014سبتمبر -يوليو

(الف دوالر)الدوالر األمريكي 



ــتقبلية  ــرة مس ــو وبنظ ــذا النم ــتيعاب ه و إلس
يف م العلمى السـليالتفكري من واجبة كان والبد 

مستقبل قناة السويس فـى لـل تنـامي حركـة
صري التجارة العاملية وحاجة اإلقتصاد القومي امل

إىل تنميـــة مـــوارده الرئيســـية مـــن العملـــة 
الصعبة، لذا كان حتما  علينا التفكري يف
املشروع الثاني 

حفر قناة السويس اجلديدة

العظيماملصري احللم 



القناه الحاليه

القناه الجديده

األراضى حرم القناه

تفريعة البالح الغربيه
البحيرات الكبرى



تفريعة البالح الغربيه
البحيرات الكبرى

المقترح الثاني

125الى الكيلومتر 60مقترح إنشاء قناة موازية من الكيلومتر 

لبالح الغربية باإلضافة إلى توسيع وتعميق تفريعة ا( ترقيم قناة)

كيلومتر10بطول 

كم65طول القناة الجديدة  

60كم 

125كم 



LOT 1
10 km

15,450,000 Cu.m

يتم تنفيذها بواسطة 

هيئة قناة السويس

كراكات 6دد ع

LOT 2
7 km

LOT 3
8.5 km

46,570,400 Cu.m

LOT 4
8.2 km

45,849,100 
Cu.m

44,660,500 Cu.m

LOT 5
8.8 km

45,877,350 Cu.m

LOT 6
27 km

40,000,000 Cu.m

Total Project Quantities 250,000,000 Cu. m

كراكة التابعة لشركات التحالف22يتم تنفيذها بواسطة عدد 

( الجرافات الوطنية–بوسكاليس –فان أورد –جان دونيل )

كراكة التابعة 8يتم تنفيذها بواسطة عدد 

لشركات التحالف

( ديمي-جريت ليكس )

Total Quantities 190,000,000 Cu. m

65.000مدخل الكراكات كم 

م750= الطول 

م6= العمق 

3م360.000= كميات التكريك 

بورسعيد السويس

75.847مدخل الكراكات كم 

م1700= الطول 

م10= العمق 

3م1.870.000= كميات التكريك 

86.450مدخل الكراكات كم 

م540= الطول 

م10= العمق 

3م594.000= كميات التكريك 

89,800مدخل الكراكات كم 

م500= الطول 

م6= العمق 

3م250.000= كميات التكريك 

المدخل الجنوبي للقناة 

الجديدة

المدخل الشمالي 

للقناة الجديدة

تفريعة البالح

خطة التكريك
(ترقيم قناة)95اىل الكيلومرت 60مشروع قناة السويس اجلديدة من الكيلومرت 

كم37باإلضافة اىل توسيع وتعميق البحريات الكربى والبالح بطول إمجايل 
كراكة36إمجايل عدد الكراكات –كم 72إمجايل أطوال املشروع 

اإلسماعيلية



املشروعأهداف 
زيادة الدخل القومي املصري من العملة الصعبة 

من طول اجملرى املالحي% 50أكرب نسبه من اإلزدواجيه يف قناة السويس وزيادتها لنسبة حتقيق

ة فى زيادة الطلب على إستخدام القناه كممر مالحى رئيسي عاملي و يرفع درجاإلسهام 
.تصنيفه

بدال 2023سفينه قياسية عام 97لتكون فى القناةستيعابيه ملرور السفناإلزيادة القدرة 
تقبل جملابهة النمو املتوقع حلجم التجارة العاملية فى املس2014سفينه قياسية عام 49من 

صاد خطوة هامة على الطريق إلجناح مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس ودفع عجلة اإلقت
القومي املصري لتحويل مصر إىل مركز جتارى ولوجيسىت عاملى

ويستقليل تكلفة الرحلة مبا ينعكس إجيابيا على جذب أكرب عدد من السفن العابرة لقناة الس

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة



احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة



التكلفة 
بالدوالر األمريكي

التكلفة 
يباجلنية املصر حجم العمل البند م

مليون دوالر550 مليار جنيه4 مليون مرت مكعب258 (كم35)احلفر اجلاف  1
مليار دوال2.1 مليار جنيه15 مليون مرت مكعب242 (كم37)أعمال تكريك وتعميق  2

مليار دوالر1.3 مليار جنيه10
أحواض ترسيب-تكسيات 

-مرافق معديات-
مساعدات مالحية

3

مليار دوالر4 مليار جنية29 افقإمجايل تكلفة التقديرية للحفر والتكريك واملر
مليار دوالر4 مليار جنية28.90 أنفاق6 أنفاق 4

مليون دوالر289 مليار جنية2.10
: مرافق القوات املسلحة

التجهيز اهلندسى لقطاعات العبور. أ
حجم اإلنشاءات املطلوبة-ب
تدبري مهمات ومعدات عبور-ج 
كم100إنشاء طرق لربط املعابر بطول -د 

5

مليار دوالر8,2 مليار جنيه60 األنفاقإمجايل التكلفة التقديرية للقناة اجلديدة و

األنفاقمجاىل األعمال والتكلفة التقديرية ملشروع القناة اجلديدة شاملةإ

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة



دور هيئة قناة السويس فى الفرته القادمه

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة

(التعميق والتوسعة)أعمال التكريك 
مليون مـرت مكعـب 250رفعها ألنشاء قناة السويس اجلديده  ما يزيد عن وتبلغ الكميات املطلوب 

كراكه أنواع خمتلفه قدرة كل منها 25بالكراكات العمالقه و الىت تصل اىل ( من منسوب الصفر)حفر 
قـدما 66حواىل مليون مرت مكعب شهريا لتكون أبعاد القناه كلها مناسبه ملرور سفن ذات  غاطس 

مرتا340مرتا و عرض 24-فى األجتاهني بأعماق     



احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة



دور هيئة قناة السويس فى الفرته القادمه

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة

أعمال أزالة و بناء التكسيات
وانـب القيام بتصميم و أعداد الرسومات و املواصفات ألعمال التكسيات حلمايـة ج

كـم وبأسـلوب جديـد يقلـل مـن أعمـال 100وميول القناه اجلديده  بطـول حـواىل 
يـا مـن حمـاجر الصيانه املستقبليه و ذلك بأستخدام األحجار الطبيعيه املنتجـه حمل

.سيناء 



دور هيئة قناة السويس فى الفرته القادمه

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة

 ـصاالتات-كهرباء-مياه)وتنفيذ أعمال السيفونات اخلاصه باملرافقتصميم-
اط و شركة الرب)املشروع مبعرفة شركات اهليئه  الىت تعرتض ( وقود-أشاره

مرت 600سيفون بأقطار خمتلفه و بطول 24بعدد و ( شركة الرتسانه النيليه
.طوىل للسيفون



دور هيئة قناة السويس فى الفرته القادمه

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة

اهللقنو تنفيذ احملطات البحريه الالزمه لتوجيه و مراقبة السفن العابره تصميم 
.و ايضا تصميم و تنفيذ األرصفه و السقاالت أمام تلك احملطات



دور هيئة قناة السويس فى الفرته القادمه

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة

املساعدات املالحية
جتهيز مشندورات اإلرشاد ومشتمالتها



دور هيئة قناة السويس فى الفرته القادمه

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة

(VTMS)نظم املتابعة واملراقبة اإللكرتونية 



دور هيئة قناة السويس فى الفرته القادمه

احللم املصري العظيم
مشروع قناة السويس اجلديدة

مراسي ومعديات



دور هيئة قناة السويس فى الفرته القادمه

احللم املصري العظيم
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مصادر التمويل 
المتوقعة 

لمشروع حفر 
قناة السويس 

الجديده

األكتتاب 
الشعبى

التمويل 
الحكومي
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الوطنيه
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مصادر التمويل 
المتوقعة 

ه لمشروع التنمي
بمنطقة قناة 

السويس

األكتتاب 
الشعبى

التمويل 
الحكومي

المستثمرون
و رجال 
األعمال 
الوطنيون

المستثمرون
و رجال 
األعمال 
األجانب

البنوك 
الوطنيه

البنوك 
األجنبيه

الدول 
الصديقة 
والشقيقة

احللم املصري العظيم
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ولتحقيق حلم مصر العظيم، كـان لزامـا  علـى كـلمشروع قناة السويس الجديده
يس أبناء مصر املخلصني أن يشاركوا بكـل غـال ونفـ
.موأن تتضافر كل اجلهود إلجناح هذا احللم العظي

ــؤثر  ــال وامل ــدور الفع ــان لل ــق، ك ــذا املنطل ــن ه م
أكـرب « قواتنا املسلحة»للمؤسسة الوطنية العظيمة 

األثــر فــى تــدعيم هــذا احللــم ليتحــول مــن حلــم 
صـريني يتمناه كل املصريني إىل واقع يعيشه كل امل

.إن شاء اهلل

احللم املصري العظيم
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ى كل ما مت التنسيق مع القوات املسلحة املصرية فمشروع قناة السويس الجديده
ـــذه و  ـــروع و اســـلوب تنفي ـــابات املش خيـــص حس
الرسومات اخلاصه به و دراسات اجلـدوى ، وخاصـة
مــع هيئــة عمليــات القــوات املســلحة واهليئــة 
ن اهلندسية وقد مت دراسة كل ما خيص املشـروع مـ

و الفنيــه و خطــة و الناحيــة العســكرية واألمنيــه
ــوات  ــع ا لق ــل م ــاون كام ــذ و بتع ــل التنفي مراح

سلحه املسلحيات  من خالل هيئة عمليات القوات امل
ل فـى و اهليئه اهلندسيه و هيئة قناة السـويس كـ

.ما خيصه

احللم املصري العظيم
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شكرا حلسن متابعتكم

واألن مع فيلم توضيحي لشرح فكرة 
مشروع حفر قناة السويس اجلديدة






