
 ٦٤٠ ٣٢ ٣٢ ٢١اإلمجايل
 ٢ السياحة املومسية
 ١ السياحة العابرة

 ١٣ الغوص والرياضات البحرية
 ١ السياحة البحثية
 ١ السياحة العالجية
 ٢ السياحة البيئية
 ٠ السياحة الثقافية

السياح
ة

٢٠»٣٢ ٣٢ ١٢ السياحة الرتفيهية ٢١  ٦٤٠ 

قطاع 
االس
تثما
 ر

معدل الفرص املتاحة  مكونات الفرص االستثمارية  عدد اجلزر 
*لالستثمار  

إمجايل 
الفر
ص 
املتا
 حة

تقديرات فرص 
 العمل

إمجايل العمالة 
التوقع 
استيعا
 بها

الفرص المتاحة لالستثمار في جزر قطاع      
خليج عدن  



عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      
 السياحة الترفيهية    ) ١(

 ٢٤٠ ١٢ ١٢ اإلمجايل

 ٦٠ ٣ ٣ السباحة

 ٦٠ ٣ ٣ الشواطيء

 ٠ ٠ ٠ متنزهات وحدائق

 ١٢٠ ٦ ٦ املالهي 

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  



السياحة الثقافية      ) ٢(

عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      

 ٠ ٠ ٠ اإلمجايل

 ٠ ٠ ٠ مزارات ومراقد وكهوف

 ٠ ٠ ٠ مشغوالت حرفية 

 ٠ ٠ ٠ عادات وتقاليد 

 ٠ ٠ ٠ اثار وقالع

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  



السياحة البيئية    ) ٣(

عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      

 ٤٠ ٢ ٢ اإلمجايل

 ٠ ٠ ٠ احملميات الربية والبحرية

 ٢٠ ١ ١ األحياء البحرية

 ٠ ٠ ٠ الطيور واألراضي الرطبة

 ٢٠ ١ ١ نباتات وأعشاب

فرص العمل  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
 املتوقعة



السياحة العالجية    )  ٤( 

عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      

 ٢٠ ١ ١ اإلمجايل

 ٠ ٠ ٠ مراكز استشفاء

 ٢٠ ١ ١ محامات رملية شاطئية 

 ٠ ٠ ٠ نوادي صحية

 ٠ ٠ ٠ نباتات وأعشاب طبية 

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  



السياحة البحثية       )   ٥(
عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      

 ٢٠ ١ ١ اإلمجايل

 ٠ ٠ ٠ االستكشافات البحثية

دراسة األسواق السياحية  واألمناط 
 االجتماعية

٢٠ ١ ١ 

مراقبة األمناط السلوكية للكائنات 
 احلية

٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ مراقبة املتغريات البيئية

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر



سياحة الغوص والریاضات البحریة        ) ٦(

عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      

`٢٦٠ ١٣ ١٣ االمجايل  

 ٤٠ ٢ ٢ مالعب ونوادي

 ٤٠ ٢ ٢ الرياضات الشاطئية

 ٤٠ ٢ ٢ السباقات البحرية وركوب االمواج

 ١٤٠ ٧ ٧ الغوص

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  



عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      

السياحة العابرة       )  ٧(

 ٢٠ ١ ١ االمجايل
 ٠ ٠ ٠برامج ووسائل ترفيهية   

 ٠ ٠ ٠مرآز الصيانة   
 ٠ ٠ ٠مرآز التزود بالوقود   
 ٢٠ ١ ١مرآز التموین الغدائي 

لعناصر  ا المواقع   
المتاحة 

فرص العمل فرص االستثمار 
المتوقعة  



 ٤٠ ٢ ٢ اإلمجايل

 ٠ ٠ ٠ منشاءت ايوائية

 ٠ ٠ ٠ وسائل ترفيهية

 ٢٠ ١ ١ محامات مشسية

 ٢٠ ١ ١ شواطيءرملية

 فرص العمل املتوقعة فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  

عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      عناصر االستثمار السياحي في جزر قطاع خليج عدن      

السياحة الموسمية      )  ٨(



٢١١١٤٠٦٤٠٦اإلجمالي

٥٦=٨*٧٧الخدمات والتسویق  

٣٠=٣٠*١١االستزراع

١)+( ١٠*٢(٣١١المصائد٢١األسماك  
*٣٠٠=(

٣٢٠

٤٠٦

عدد الجزر القطاع االستثماري       
في قطاع       
خليج عدن   

مكونات الفرص االستثمارية 
في قطاع خليج عدن        

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

تقديرات فرص  
العمل

إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

 الفرص املتاحة لالستثمار يف جزر قطاع خليج عدن

  ٢-٧األسماك



٣٣٢٠ االمجايل

--- ا اصيدالصناعي

٣٠٠٣٠٠*١١ الصيد التجاري

١٠٢٠*٢٢ الصيد التقليدي

  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
فرص العمل املتوقعة

 عدنعناصر االستثمار السمكي في جزر قطاع خليج      
  ١-٢-٧

المصائد



٢-٢-٧االستزراع   

١٣٠ االمجايل

--- استزراع الرخويات

٣٠٣٠*١١ استزراع القشريات 

--- استزراع االمساك التجارية

  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
فرص العمل املتوقعة

عناصر االستثمار السمكي في جزر قطاع اخليج عدن      



٣-٢-٧الخدمات والتسویق        

٧٥٦ االمجايل

٨٨*١١ مراكز التموين بالوقود والغذاء

٨٨*١١ مزالق وورش صيانة

٨٨*١١ مركز التحضري والتغليف

ثالجات حفظ ومعامل انتاج 
٨١٦*٢٢ قوالب الثلج

مراكز تسويق املنتجات  السمكية 
٨١٦*٢٢  احلراجو ساحات 

  فرص االستثمار املواقع املتاحة العناصر  
فرص العمل املتوقعة

عناصر االستثمار السمكي في جزر قطاع خليج عدن      



في جزر    الفرص المتاحة لالستثمار الصناعي والتجاري                
قطاع خليج عدن      

إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
االستثمارية في قطاع     

خليج عدن   

عدد الجزر 
في قطاع     
خليج عدن   

المنطقة
 

٤٧٠ ٥٠*٣

١٢٠*١

--

٤٠*٢

٦٠*٢

٨ ٣  الصناعات السمكية 
 والغذائية

٢١ قطاع  خليج عدن      

١  تجارة الترانزیت وصيانة  
السفن 

--  المناطق الحرة 
واالقتصادیة الخالصة 

   

٢  اإلنتاج ومدخالت  الطاقة 

٢ الصناعات الدوائية 
ومستحضرات التجميل 

 

٤٧٠
    ٢١ اإلجمالي



إجمالي  
العمالة 
التوقع   
استيعابها

  تقدیرات
فرص 
العمل

إجمالي  
الفرص 
المتاحة

معدل  
الفرص 
المتاحة 
لالستثمار

*

مكونات الفرص 
االستثماریة في قطاع       

المحيط الهندي

 عدد الجزر
في قطاع       

المحيط  
الهندي

المنطقة
 

٨٢٢ ١٥٠*٥ ٨ ٥  واالرصفةالمواني  
البحریة 

٢١ قطاع   المحيط الهندي 

-- -- المواني الجویة 
والمطارات

٣٠*٢

٢ وسائط النقل البحري

١٢*١ ١ مراآز االنقاذ و مكافحة  
التلوث   

-- -- وسائط النقل البري في  
الجزر

 ٨٢٢ ٨٢٢  ٨  ٢١ اإلجمالي

في جزر قطاع خليج عدن ) قطاع النقل  (الفرص المتاحة لالستثمار       



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   

خليج عدن   

عدد الجزر 
في قطاع     
خليج عدن   

المنطقة
 

٤٢ ٢٠*١

--

٦*١

٦*١

١٠*١

٤ ١ استصالح األراضي    ٢١ خليج عدن قطاع  

-- زراعة المحاصيل النقدیة 

١ الزراعة البستانية 

١ المناحل وإنتاج العسل  

١ الثروة الحيوانية

 ٤٢     ٢١ اإلجمالي

الفرص المتاحة لالستثمار الزراعي في جزر       
قطاع خليج عدن    



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
لالستثمار

*

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   

خليج عدن   

عدد الجزر 
في قطاع 
خليج عدن

المنطقة
 

٢٥٥ ٥*١٥ ٤٦ ١٥ محطات آهر بائية تعمل   
بالطاقة المتجددة مع 

التمدیدات  

٢١   قطاع خليج عدن     

٥*١٥ ١٥ محطات معالجة مياه 
باستخدام التقنيات 

الحدیثة مع التمدیدات

٥*١٥ ١٥ مشاریع اصرف 
الصحي  

٣٠*١ ١ مراآز للتخلص اآلمن  
من المخلفات الصلبة 

والسائلة

٢٥٥   

٤٦
 ٢١ اإلجمالي

في جزر قطاع ) قطاع الكهرباء والمياه       (الفرص المتاحة لالستثمار       
خليج عدن



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   

خليج عدن   

عدد الجزر 
في قطاع     
  خليج عدن   

المنطقة
 

6286 70*49

100*24

100*4

16*1

78 49 المنشآت السياحية 21 قطاع خليج عدن     

24 المنشآت التجاریة 
والصناعي  

4 منشآت الخدمات األساسية 
ومشاریع البنى التحتية

1 مشاریع الجدوى   
االقتصادیة والدراسات  

لفنية والمخططات 

6286 78 21 اإلجمالي

في  )  قطاع االنشاءات والطرق          (الفرص المتاحة لالستثمار         
جزر قطاع خليج عدن       



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   

خليج عدن   

عدد الجزر 
في قطاع     
خليج عدن   

المنطقة
 

١٤٠ ٣٥*٢

٧٠*١

٣ ٢ االتصاالت الهاتفية  
والتراسل

٢١ قطاع خليج عدن     

١ محطات اإلذاعة والتلفزیون  

 ١٤٠   ٢١  ٣ اإلجمالي

في جزر ) قطاع االتصاالت واإلعالم   (الفرص المتاحة لالستثمار       
قطاع خليج عدن



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابه

ا

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
لالستثمار

*

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   

خليج عدن   

الجزر   عدد 
في قطاع 
خليج عدن  

المنطقة
 

٦٠٠ ٣٠٠*١ ٢ ١ ٢١ البنوك والمصارف   قطاع خليج عدن     

٣٠٠*١ ١ سوق األوراق المالية 

٦٠٠  ٢  ٢  ٢١ اإلجمالي

في جزر قطاع     ) قطاع النقد    ( الفرص المتاحة لالستثمار         
خليج عدن    



--٢١اإلجمالي

محطات التزود بالغاز 
-المسال

-مراآز تموین وسائط النقل 

-مراآز تموین البواخر 

---مراآز تموین الطائرات ٢١قطاع خليج عدن     

-

-

-

-

عدد الجزر المنطقة
في قطاع     
خليج عدن   

مكونات الفرص  
االستثمارية في  قطاع        

خليج عدن   

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

في جزر  ) قطاع النفط والغاز      (الفرص المتاحة لالستثمار         
قطاع خليج عدن      



إجمالي   
العمالة 
التوقع   
استيعابها

تقديرات  
فرص 
العمل

إجمالي   
الفرص 
المتاحة

معدل   
الفرص 
المتاحة 
*لالستثمار

مكونات الفرص  
قطاع     االستثمارية في   

خليج عدن   

عدد الجزر 
في قطاع     
خليج عدن   

المنطقة
 

٢٦٠ ٣٠*١

٤٥*١

٤٥*١

٦٠*١

٨٠*١

٥ ١ مقایيس الجودة والتسویق   ٢١ قطاع خليج عدن     

١ األبحاث والدراسات  
السمكية

١ األبحاث البيئية 
والمتغيرات المناخية

١  الدراسات الفنية 
والجدوى االقتصادیة 

واالجتماعية

  

١ التقييم والتدریب    

 

٢٦٠
  ٢١  ٥ اإلجمالي

في جزر قطاع خليج عدن       ) قطاع الدراسات واألبحاث          (الفرص المتاحة لالستثمار      


