
 180 9 9 4اإلمجايل
 1 السياحة املومسية
 0 السياحة العابرة

 4 الغوص والرياضات البحرية
 1 السياحة البحثية
 1 السياحة العالجية
 1 السياحة البيئية
 0 السياحة الثقافية

20*9 9 1 السياحة الرتفيهية 4السياحة  180 

مكونات الفرص  عدد اجلزر  قطاع االستثمار
 االستثمارية 

معدل 
الفرص 
املتاحة 

*لالستثمار  

إمجايل 
الفرص 
 املتاحة

تقديرات فرص 
 العمل

إمجايل 
العمالة 
التوقع 
 استيعابها

الفرص المتاحة لالستثمار السياحي في        
جزر قطاع البحر العربي  



عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي                 

 20 1 1 اإلمجايل

 00 0 0 السباحة

 00 0 0 الشواطيء

 0 0 0 متنزهات وحدائق

 20 1 1 املالهي 

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  

  السياحة الترفيهية  ) 1(



 0 0 0 اإلمجايل

 0 0 0 مزارات ومراقد وكهوف

 0 0 0 مشغوالت حرفية 

 0 0 0 عادات وتقاليد 

 0 0 0 اثار وقالع

فرص العمل  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
 املتوقعة

السياحة الثقافية  ) 2(
عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          



 20 1 1 اإلمجايل

احملميات الربية 
 0 0 0 والبحرية

 0 0 0 االحياء البحرية

الطيور واألراضي 
 20 1 1 الرطبة

واعشابنباتات   0 0 0 

املواقع  العناصر  
املتاح

 ة

فرص 
االستث

 مار

فرص العمل 
 املتوقعة

السياحة البيئية       ) 3(
عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          



 20 1 1 اإلمجايل

 0 0 0 مراكز استشفاء

 20 1 1 محامات رملية شاطئية 

 0 0 0 نوادي صحية

 0 0 0 نباتات وأعشاب طبية 

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  

السياحة العالجية      )  4( 

عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي      عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي      



 20 1 1 اإلمجايل

 0 0 0 االستكشافات البحثية

 0 0 0  االجتماعيةواالمناطدراسة األسواق السياحية  

 0 0 0 مراقبة االمناط السلوكية للكائنات احلية

 20 1 1 مراقبة املتغريات البيئية

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر

السياحة البحثية       )  5(
عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          



`80 4 4 االمجايل  
 0 0 0 مالعب ونوادي

 0 0 0 الرياضات الشاطئية

 40 2 2  االمواجوركوبالسباقات البحرية 
 40 2 2 الغوص

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  

سياحة الغوص والریاضات البحریة           ) 6(

عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          



 0 0 0 االمجايل

 0 0 0 برامج ووسائل ترفيهية

 0 0 0 مركز الصيانة 

 0 0 0 مركز التزود بالوقود 

 0 0 0 مركز التموين الغدائي

فرص العمل  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
 املتوقعة

السياحة العابرة     )  7(
عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          



 20 1 1 اإلمجايل

 0 0 0 منشاءت ايوائية

 0 0 0 وسائل ترفيهية

 20 1 1 محامات مشسية

 0 0 0 شواطيءرملية

فرص العمل  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
 املتوقعة

السياحة الموسمية      ) 8(

عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع البحر العربي          
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مكونات الفرص      
االستثماري 
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معدل الفرص   
المتاحة   
لالستثما   

*ر

إجمالي الفرص    
المتاحة 

تقديرات فرص   
العمل 

إجمالي العمالة      
التوقع    
استيعابها   

 الفرص املتاحة لالستثمار السمكي يف جزر قطاع البحر العربي 



عناصر االستثمار السمكي في جزر قطاع البحر العربي                
  8-2-1 

المصائد   

2310 االمجايل

--- ا اصيدالصناعي

300300*11 الصيد التجاري

1010*11 الصيد التقليدي

  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
فرص العمل املتوقعة



-- االمجايل

--- استزراع الرخويات

--- استزراع القشريات 

--- استزراع االمساك التجارية

  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
فرص العمل املتوقعة

2-2-8االستزراع  
 العربي االبحر    عناصر االستثمار السمكي في جزر قطاع     



3-2-8الخدمات والتسویق    
عناصر االستثمار السمكي في جزر قطاع البحر العربي     

18 االمجايل

--- مراكز التموين بالوقود والغذاء

---  وورش صيانةمزالق

--- مركز التحضري والتغليف

ثالجات حفظ ومعامل انتاج 
--- قوالب الثلج

مراكز تسويق املنتجات  السمكية 
88*11  احلراجو ساحات 

  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
فرص العمل املتوقعة



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
االستثمارية في قطاع     

البحر العربي  

عدد الجزر 
في قطاع     
البحر 
العربي  

المنطقة
 

380 2*50

1*120

--

1*40

2*60

6 2  الصناعات السمكية 
 والغذائية

4 قطاع  البحر العربي    

1  تجارة الترانزيت  
وصيانة السفن  

--  المناطق الحرة 
واالقتصادية الخالصة 

   

1  اإلنتاج ومدخالت  الطاقة 

2 الصناعات الدوائية 
ومستحضرات التجميل 

 

380
   

6
 4 اإلجمالي

الفرص المتاحة لالستثمار الصناعي والتجاري في جزر                   
  قطاع البحر العربي     



إجمالي  
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي  
الفرص 
المتاحة

معدل  
الفرص 
المتاحة 
لالستثمار

*

مكونات الفرص 
االستثمارية في قطاع    

البحر العربي  

عدد الجزر 
في قطاع    

البحر 
  العربي

المنطقة
 

672 3*150 7 3  واالرصفةالمواني  
البحرية 

4 قطاع  البحر العربي   

1*150 1 المواني الجوية 
والمطارات

2*30

2 وسائط النقل    
البحري

1*12
 

1 مراآز االنقاذ و مكافحة  
التلوث   

-- --- وسائط النقل البري في  
الجزر

672  7   4 اإلجمالي

في جزر قطاع      ) قطاع النقل     ( الفرص المتاحة لالستثمار        
البحر العربي    



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   
البحر العربي

عدد الجزر 
في قطاع     
البحر 
العربي

المنطقة
 

110 1*50

1*30

3*6

--

2*6

7 1 4  استصالح األراضي  البحر العربي   قطاع     

1 زراعة المحاصيل النقدية 

3  البستانيةالزراعة 

-- المناحل وإنتاج العسل  

2 الثروة الحيوانية

 

110
   7  4 اإلجمالي

الفرص المتاحة لالستثمار الزراعي في جزر قطاع البحر                  
العربي 



في  ) قطاع الكهرباء والمياه         (الفرص المتاحة لالستثمار         
جزر قطاع البحر العربي      

إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
لالستثمار

*

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   
البحر العربي

عدد 
الجزر في   

قطاع   
الحر 
العربي

المنطقة
 

90 4*5 13 4 محطات آهر بائية تعمل   
بالطاقة المتجددة مع 

التمديدات  

4 قطاع البحر العربي 

4*5 4 محطات معالجة مياه 
باستخدام التقنيات 

الحديثة مع التمديدات

4*5 4 مشاريع اصرف 
الصحي  

1*30 1 مراآز للتخلص اآلمن  
 الصلبةمن المخلفات 

والسائلة

90   13  4 اإلجمالي



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص االستثمارية 
 العربياالبحرقطاع    في   

عدد الجزر 
في قطاع     
البحر 
العربي

المنطقة
 

26776 70*24

100*96

110*144

16*1

265 24 المنشآت السياحية 4 قطاع البحر العربي 

96 المنشآت التجارية والصناعي

144 منشآت الخدمات األساسية 
التحتيةومشاريع البنى 

1 مشاريع الجدوى االقتصادية  
والدراسات لفنية 

والمخططات  

26776 265 4 اإلجمالي

في جزر ) قطاع االنشاءات والطرق   (الفرص المتاحة لالستثمار       
قطاع البحر العربي   



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
االستثمارية

عدد الجزر المنطقة
 

105 1*35

1*70

2 1 االتصاالت الهاتفية  
والتراسل

4 البحر العربي

1 محطات اإلذاعة والتلفزيون  

 105    2  4 اإلجمالي

في جزر ) قطاع االتصاالت واإلعالم   (الفرص المتاحة لالستثمار       
قطاع البحر العربي   



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابه

ا

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
لالستثمار

*

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   
البحر العربي

عدد 
الجزر في   

قطاع   
الحر 
العربي

المنطقة
 

 

--
 --

--

-- -- البنوك   4 قطاع البحر العربي 

--- سوق األوراق المالية 

 --   --  4 اإلجمالي

في جزر قطاع البحر   ) قطاع النقد  ( الفرص المتاحة لالستثمار       
العربي  



44399اإلجمالي

محطات التزود بالغاز 
1المسال

مراآز تموين وسائل النقل  
1والقوارب

مراآز تموين البواخر  
1واليخوت  

1*14300مراآز تموين الطائرات 4قطاع البحر العربي 

75*1

12*1

12*1

399

عدد الجزر في قطاع     المنطقة
الحر العربي 

مكونات الفرص  
االستثمارية في  قطاع      

 العربياالبحر

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

في جزر  ) قطاع النفط والغاز      (الفرص المتاحة لالستثمار         
قطاع البحر العربي     



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   
البحر العربي

عدد الجزر 
في قطاع     
البحر 
العربي

المنطقة
 

260 1*30

1*45

1*45

1*60

1*80

5 1 مقاييس الجودة والتسويق   4 قطاع البحر العربي 

1 األبحاث والدراسات  
السمكية

1 األبحاث البيئية والمتغيرات 
المناخية

1  الدراسات الفنية والجدوى 
االقتصادية واالجتماعية   

1 التقييم والتدريب    

260   5  4 اإلجمالي

في جزر قطاع البحر    )  قطاع الدراسات واألبحاث     (الفرص المتاحة لالستثمار   
العربي


