
الخــــريطــــــة اإلستثــماريـــــة

حمافظة الشرقية



الموقـــــــــع 

 محافظـــــــــــــة االسماعيلية: شرقـــا.

 محـــــــــــــــــــافظة الغـربية: غربــــا.

 محـــــــــــــــــــافظة الدقهلية: شمــاال.

 محافظتـى القاهرة والقليوبية: جنوبــا.

التقسيم اإلدارى للمحافظة 

13:المراكزوالمـدنعدد

2:االحيــــــــــــاءعـدد

105:القرويةالوحــــدات

511:تابعـــــــــةقــــرى

3890:وتوابـــــــععــزب

2كم4911:المساحـــــــــــــــة

6657994:الســــــــــكانعدد

حمافظة الشرقية



الموارد 

الطبيعية

الثروة المعدنية-الثروة السمكية -فدان المنزرع 854432االرض الزراعية وتبلغ 

طاقة  شمسية –غاز طبيعـــــــــــى -( والطفلة-الرمال ) 

االنشطةأهم 

:الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعية 

(.معادنتدوير -كرتون–كيماوية –صناعات غذائية –بالستيك) 

ألو  121.5حووالىتتنووع الثوروة الحيوانيوة بالمحافحوة حيود يو ود: االنتاج الحيوانى

أل  رأس من األغنوام والمواعز، باافوافة  لوى 1222.7رأس من األبقار وال اموس، 

(.ال مال والدواب والدوا ن )

.الخفراوات–الذرة –القطن –االرز –القمح : االنتاج الزراعــــــــى 

.يورمهر ان الخيول العربية السنوى وريافة اله ن وصيد الط: أنشطــــــــة سياحية 

المناطق 

االثرية

تل بسطه-منطقة صان الح ر                 -•

صفط الحنا-بلبيس                                     -•

تل الفبعة-قنتير                                       -•

الصوة-تل فرعون                            -•

أهم المعالم 

الدينية  

واالثرية 

(                                                                                                 لبيس  مس د سادات قريش بب-المس د الكبير و مس د الفتح بالزقازيق )االسالمية 

(وماربولوس مار ر س وماريوحنا كنائس )المسيحية 

تل –صان الح ر –تل بسطة –أحمد عرابى بهرية رزنة متح  )معالم أثرية 

(  فرعون
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أهــــــم المـــعــــالم بالمحـــــافظــــــة

حمافظة الشرقية



متحف أحمد عرابى بهرية رزنة 

حمافظة الشرقية



منطقة أثـــار صــــان الحجر

حمافظة الشرقية



منطقة أثـــار تل بسطه

حمافظة الشرقية



المسجد الكبير بالصاغة الزقازيق

حمافظة الشرقية



مسجد الفتح بالزقازيق

حمافظة الشرقية



مسجد سادات قريش أول مسجد بجمهورية مصر العربية

حمافظة الشرقية



كنيسة مارى جرجس بالزقازيق

حمافظة الشرقية



مار بولوس بالزقازيقكنيسة 

حمافظة الشرقية



منطقة أثـــار تل بسطه
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الصـــــناعــــة بالمـــحافظـــــــــــة
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وتنقسم الى 152بلبيس الصناعية باجمالى مساحة   فدان 

الفئة 
فدان 72منطقة الــ فدان 80منطقة الــــ

عدد القطععدد المصانععدد القطع عدد المصانع 

4162112134المنتج

571051314االنشاءتحت

352627المتوقف

44ــــــــــمخصص للمرافق والجمعية 

ــــــــــ410فضاء 

911ــــــــــمخازن 

71644جاهز لالنتاج 

112198168194االجمالى 

10103العمالة 

مليون جنيه 196.362بالجنيه االستثمارات

غذائى –غزل ونسيج كرتون ورقى –كيميائى بالستيك –معدنىأهم الصناعات 

أعالف ومخصبات زراعية –صناعات كرتون –زجاج  -
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النشاط املساحة املوقع م

1

عية منطقة بلبيس الصناتوسعات 
أنشطة وصناعات خمتلفة ف19ط  16س 20(5طريق بلبيس العاشر ك )

2

بساتني االمساعيلية منطقة 
ف1505(مركز بلبيس–الزوامل )

خمتلف جماالتمصانع فى
–كيماوى –زراعى )االنتاج  

....(  -كرتون –بالستيك 

3

طريق مركز احلسينية تقاطع
القصاصني 

مع الصاحلية اجلديدة
تصلح إلنشاء منطقة حرة ف162

للصناعات التصديرية 

مناطق صناعية تابعة للمحافظة وجاري إعتمادها
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تشتهر به املدينة مااملدينة م

ة كما تربية االبل وتربية اخليول العربية االصيلبلبيس1
الصناعية بها املنطقةيوجد 

صناعة الزيوت والصناعات اخلشبية فاقوس2
صناعة اوراق الربدى بطوخ القراموص وتشتهر أبو كبري 3

ايضا بتجارة االخشاب 
ة  زراعة املواحل وانتاج وتغليف احلاصالت الزراعيأبو محاد 4
قلعة من قالع الصناعة مبصرالعاشر5
الصناعية اجلديدة مبصرمن اهم املدنالصاحلية6

ةنماذج لبعض القرى المنتجة في المجاالت المختلف
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نمــــاذج لبعض المصــــانع

حمافظة الشرقية



منطقة أباظة لمقاطير النقل الثقيل

حمافظة الشرقية



شركة مطاحن الندى

حمافظة الشرقية



شركة مصر الدولية لألثاث

حمافظة الشرقية



شركة مسابك القاهرة الكبرى
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مقـــــومــــات اإلستثمــــــــار
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الطرق والنقل 
كم 2252.5الشرقية بشبكة كبيرة من الطرق تربطها بعدد كبير من المحافظات بطول تتمتع-

عة جررارى انشراء بعررض االنفراق والكبررارى العليروة بالمحافظررة  ورصرف وتوسرر/ طررق مرصروفة

.لربط المحافظة بالطريق االقليمىبعض الطرق بمناطق مختلفة بالمحافظة 

الطاقة 

تغذي الطاقة الكهربائية كافة انحاء المحافظة حيث تنتج المحافظة ما: كهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء-

.س سنويا.و.ك ( 5550840429) يقرب من 
مدينة العاشر ومدينةكبالمحافظةيغطي الغاز الطبيعي مناطق كثيرة: غاز طبيعـــــــــــى -

.بلبيس ومدينة أبوحماد ومدينة الزقازيق
تتميز الشرقية بشمس ساطعة معظم فترات العام: طاقة شمسية -

املواد الخام
.(القطن ـ القمح ـ األرز ـ الذرة الشامية ـ الخضروات والفاكهة ) محاصيل الزراعية-
. المحاجر بمراكز بلبيس ، أبو حماد ، فاقوس ، والحسينية: خامات من الثروة المعدنية -

الاتصاالت
اليررة مررن تترروفر بمحافظررة الشرررقية خدمررة تليفونيررة وبريديررة إلكترونيررة متميررزة علرري درجررة ع-

. سنترال108الكفاءة ويوجد بالمحافظة عدد 

.مكتب بريد حكومى 321ويوجد عدد خدمة شبكات المحمول المختلفةكما تتوافر-

الشرب والصرف مياه 
الصحى 

محطة مياه شرب مرشحه وإرتوازى ( 190)عددبالمحافظة -

محطة صرف صحي( 25) يوجد بالمحافظة عدد -
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البنوك

بنك –فرع 18البنك األهلي )يوجد عدد من البنوك العامة وهى -
بنرك التنميرة واالمتمران –فررع 16بنك القاهرة –فرع 18مصر 

(بنك106الزراعي 
–تحد املصرف امل–الدوىل التجارى)يوجد عدد من البنوك اخلاصة -

......(.-برييوس –العربى االفريقى 

ىالاجتماعالصندوق 
مليرون 10يقوم بتمويل املشروعات الصغرية واملتوسرطة حر  --

. جنيه

مشروعك 
ديردة ميول املشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسرطة اجل-

.والقاممة العاملة فى كافة قطاعات النشاط االقتصادي

صندوق التنمية 
املحلية 

.ليةيقوم بدعم املشروعات الصغرية من خالل وزارة التنمية احمل-
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ام مكتب الاستثمار بنظ
الشباك الواحد 

.تذليل جميع معوقات االستثمار-

.ثماركافة اجراءات العمل التى تتم داخل مكتب االستتبسيط-

.  تزويد المستثمرين بالفرص االستثمارية-

.االستثمارية بالمحافظةالترويج للمشروعات-

الغرفة التجارية 
بالشرقية

توفير خدمات الشباك الواحد-

ة التعاون المستمر بين الغرفة والجهات الخارجية المحلي-

.واألجنبية

الترويج للمنتجات المصرية عبر شبكات االنترنت-
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الفرص اإلستثمارية بالمحافظة
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وهى مفصلة كما يلى 

االستثمار املقرتحنوع املساحة االمجالية  املدينة م

لفة أنشطة استثمارية خمتف423ط  6س 12احلسينية 1

لفة أنشطة استثمارية خمتف31ط  11س 8محاد أبو 2

لفة أنشطة استثمارية خمتف21ط 23س 15بلبيس 3

مدن3املناطق ال  ميكن االستثمار فيها باحملافظة فى 
ف476ط  17س 11بإمجاىل 
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صناعة ومدن صناعية 

سياحة

زراعة

الفرررررررررررررص 
اإلسررررررتثمارية 

للمحافظة
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االستثمار املساحة املوقع م
مالحظاتاملقرتح

مركز 1
احلسينية

اسة فدان املعروفة مبحجر السالم وملسمة لرم122من أصل صناعىف107ط   13
اتمركز ومدينة احلسينية وقد مت رفعها مبعرفة الشبك

أرض جبوار مفارق الشرطة العسكرية بقصاصني الشرقصناعى ف    31ط  22س 7

أمررالك دولررة مسررلمة ملركررز ومدينررة احلسررينية ومعرو ررة صناعى ف162-س    3
القامة منطقة حرة ومت رفعها مبعرفة الشبكات

صناعى ف4ط      10
مت عند كوبرى سرليم ومسرلمة سلرس مدينرة احلسرينية و

رفعها مبعرفة االمالك
(مقدم شراء لشركة الكهرباء)

ينررة املعروفرة بربكررة سررالمة دبرور ومت تسررليمها ملركررز ومدصناعىف    48ط  12س 4
احلسينية ومت الرفع مبعرفة الشبكات

مبشروع اخلطارة 97املعروفة مبوقه صناعىف    68ط  20س 22

مواقع ( 6)فرص استثمارية بمركز  ومدينة الحسينية بعدد 

ف423ط  6س 12باجمالى حوالى 
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نوع االستثمار املساحة املوقع م
مالحظات املقرتح

2
مركز
أبو محاد

ط  11س 8
ف31

انشطة استثمارية
خمتلفة 

برررالقرين ومعرو رررة 
القامة سجن عمرومى 
عليهرررررا ومسرررررلمة 
ة لرماسة مركز ومدين
أبررو محرراد وم يررتم 

التنفيذ

س 8موقع باجمالى  ( 1)فرص استثمارية بأبو حماد بعدد 

ف 31ط  11
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نوع االستثماراملساحة املوقع م
مالحظات املقرتح

مركز 3
ومدينة
بلبيس

انشطة ف    18ط  3س 20
استثمارية 
خمتلفة 

ة أرض فضاء ملك الدول
بدون املعهد الديني
مبدينة بلبيس 

انشطة ف3ط  19س 19
استثمارية 
خمتلفة 

أرض مشرتاه من 
االصالح الزراعى 

موقع (1)فرص استثمارية بأبو محاد بعدد 
ف21ط 23س 15بامجاىل  
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مشروعات إستثمارية

جارى تنفيذها
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مول جتارى وجممع سكىن مبنطقة العصلوجى إقامة 
كررارفور وجممررع سرركىن لصرراحل مررول جتررارى املشروعوصف 

مبنطقة العصلوجى بالزقازيق
الزقازيق-العصلوجى املوقع
فدان تقريبا4املساحة 

-طريررق الزقررازيق)ترروافر املرافررق والطرررق ة النسبياملزايا 
(  بلبيس
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تصور للمول التجاري والمجمع السكني بالعصلوجي
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الزراعى والحيوانى اإلستثمار 
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مالحظات الوصف املقومات
ثانى أكرب حمافظة زراعية على فدان868522املساحات املنزعة

.  اجلمهوريةمستوى 
اهم احملاصيل 
الزراعية 

الفول –القمح –القطن 
البلدى األرز

وهى منتشرة فى كافة مراكز 
.  احملافظة العاملة بالزراعة

-خضراوات –فواكه حماصيل أخرى 
.  بأبومحاد وفاقوس والصاحليةمسسم  كتان 

ة املاشية واألغنام وتربياالنتاج احليوانى
هاخليول العربيه األصيل

افظة ببلبيس وابو محاد ومراكز احمل
.االخرى

أرا ى صاحلة 
لالستصالح 

استصالح االرا ى وزراعة
املواحل 

اد بالصاحلية واحلسينية وابومح
.وفاقوس

بالشرقيةاألستثمار الزراعي مقومات 
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املكان حاملشروع املقرت
مشروع انشاء مزارع 

مسكية 
5061برك فاقوس واحلسينية وابو محاد بامجاىل مساحة 

فدان برك صيد 
مشروعات استصالح
ارا ى وانتاج املواحل

ات بفاقوس واحلسينية وابى محاد حيث يوجد بها مساح
.تصلح لالستصالح والزراعة 

تطوير زراعة وانتاج 
.طوخ و القراموص مبركز ابو كبرياوراق الربدى 

تربية املواشى  
ومنتجات االلبان

فظة ما على خمتلف ربوع واحناء احملافظة حيث يوجد باحملا
الف رأس ماشية من اجلاموس واالبقار خبالف122يفوق 

.االبل واملاعز واالغنام

و احليوانى بالشرقيةمقومات االستثمار الزراعى 
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اإلستثمــــــــار السيـــاحـــي
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مالحظات الوصف املقومات

ية االثراملناطق واملواقع 
منطقة أثرية 2-
موقع أثرى104-

احلجروصانبسطةمنطق  تل-
على كافة أحناء الشرقية موقع موزعة 104-

اخليول العربية 
من انتراج اخليرول % 80

العربية مبصر
ومدينة بلبيس مبركز-
الطحاوية بأبو محاد-

برك الصيد 
فدان2000-
فدان 320-
فدان 1000-

.بركة اكياد بفاقوس-
.باحلسينيةبركة عنان بقصاصني الشرق-
بركة العباسة بأبو محاد-

مهرجانات دولية 
اخليرررررول مهرجررررران -

العربية
ة سباقات اهلجن العربي-

ميعقد فى بلبيس فى شهر سبتمرب من كل عا-
شهر مارسيعقد على طريق بلبيس العاشر فى-

جداول وترع ومسطحات مامية حييطها املصرىبالريف خضراء مساحات 

مقومات اإلستثمار السياحي بالشرقية
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د لمراقبة الطيرور المهراجره وصريسياحيهمشروعات

.الطيور وفقا لقواعد البيئه 

يةقامة مشروعات خدميه فى المناطق السياحإ.

 مشرررروعات للسرررياحه الصرررحراويه وسرررباقات الهجرررن

.والصيد

:اإلستثمارات السياحية التي يمكن إقامتها

حمافظة الشرقية



إستثمارات سيـــاحيـــة متـوقعـــــة

حمافظة الشرقية



مشروع تل بسطة السياحي العمالقالمشروع

وصف المشروع
ي جلب آالف القطع من مناطق المحافظة المختلفة إلقامة متحرف مركرز-

شررمال المحافظررة " صرران الحجررر"بالزقررازيق ، خصوصررا مررن منطقررة 

وكذلك انشاء بزارات سياحية لخدمة المنطقة 

.تل بسطة بمدينة الزقازيق-الموقع 

الهدف 

.تحويل متحف تل بسطة إلى متحف مركزي -

ر فررتح المجررال إلقامررة مئررات المشررروعات الترري سرروف تعتمررد عليرره فررو-

.نجاحه

.امتصاص البطالة -

.ولىويكفل تحويل مدينة الزقازيق إلى مدينة سياحية من الدرجة األ-

.وجود منطقة تل بسطة االثرية بالزقازيق-النسبيةالمزايا 

.توافر الطرق المرصوفة  وكافة المرافق والمقومات الالزمة-

مشروعات تتطلع المحافظة إلتمامها

حمافظة الشرقية



منطقة تل بسطة األثرية 

حمافظة الشرقية



انشاء مركز خدمى بصان الحجرالمشروع

وصف 

المشروع

انشاء مركز خدمى واماكن اقامرة وقاعرة مررتمرات وبانورامرا-

.بمنطقة آثار صان الحجر

منطقة صان الحجر االثرية -الموقع 

الهدف 
ربرررط اقلررريم الشررررقية ومنطقرررة صررران الحجرررر مرررع محرررور قنررراة -

السويس وفتح برامج لزيارات اليوم الواحد

ية النسبالمزايا 

.منطقة تل بسطة االثرية بالزقازيقوجود-

المصرية بالزا بالزقازيقمتنزه-

.ةوكافة المرافق والمقومات الالزمتوافر الطرق المرصوفة -

مشروعات تتطلع المحافظة إلتمامها

حمافظة الشرقية



فنادق سياحيةمشروع المشروع

المشروعوصف 

تتروافر "ويرتبط مع مشروع تل بسطة السرياحي سياحي، إقامة فندق -

". دراسة مبدئية للفندق أعدتها غرفة الشرقية 

.المصرية بالزاوكذلك فندق سياحى بمتنزه-

الموقع 
.تل بسطة بمدينة الزقازيقبجوار -

.المصرية بالزا بالزقازيق-

الهدف 

.توفير الفنادق السياحية لجلب الوفود السياحية للمنطقة -

.تحريك النشاط السياحى بالمحافظة -

المزايا النسبية 

.منطقة تل بسطة االثرية بالزقازيقوجود-

المصرية بالزا بالزقازيقمتنزه-

.وكافة المرافق والمقومات الالزمةتوافر الطرق المرصوفة -

مشروعات تتطلع المحافظة إلتمامها

حمافظة الشرقية



اقامة منتجعات سياحية حول برك الصيد المشروع

وصف المشروع
داكيامنبكلالصيدبركحولسياحيمنتجعانشاء-

.والعباسةعنانوبركةوالنصر

حمادوابوالحسينيةومدينةفاقوسمدينةالموقع 

الهدف 

بالمحافظةالصيدلبركاالمثلاالستغالل-

ورالطيومراقبةصيدفىالبركلهذهاالمثلاالستغالل-

المناطقهذهفىالمغامراتسياحةتشجيع-

ة النسبيالمزايا 

.واسعةمساحاتعلىصيدبرك-

والمقوماتالمرافقوكافةالمرصوفةالطرقتوافر-

.الالزمةوالخبرات

مشروعات تتطلع المحافظة إلتمامها

حمافظة الشرقية



شاليهات وإستراحات برك الصيد

حمافظة الشرقية



بلبيسإنشاء قرية اوليمبية وناد للفروسية بمدينةالمشروع

وصف 

المشروع

علىسبلبيبمدينةللفروسيةوناداوليمبيةقريةإنشاء-

.فدان15مساحة

بلبيسمدينةالموقع 

الهدف 

نذمبانتظاميقامالذىالعربيةالخيولمهرجانلتطوير-

.1991عامفعالياتهبدء

.التصديرألغراضاألصيلةالعربيةالخيولتربية-

المزايا 

النسبية 

.السنوىالخيولمهرجاناقامة-

والمقومات وكافة المرافق توافر الطرق المرصوفة -

.الالزمةوالخبرات 

مشروعات تتطلع المحافظة إلتمامها

حمافظة الشرقية



مهرجان الخيول العربية بالشرقية

حمافظة الشرقية


