
تقریر نصف سنوي 
للهیئۀ العامۀ للمنطقۀ االقتصادیۀ لقناة السویس

نصف عام من  الحصاد واإلنجازات



عاهدنــا الشــعب املصــري بــأن تكــون املنطقــة واحــدة مــن أهــم املناطــق االقتصاديــة 
فــى العــامل؛ ولذلــك بــدأت عجلــة النجــاح يف العمــل ولــن تتوقــف؛ فنحــن نســابق 
ــال  ــن خ ــا م ــد عملن ــك فق ــاق ولذل ــي العم ــروع القوم ــذا املش ــاز ه ــن إلجن الزم
مســارين متوازيــن أوهلــا تســوية العقــود العالقــة وحــل املشــكات مــع املســتثمرين 
ــة  ــة للمنطق ــة التنمي ــع خط ــق م ــا تتواف ــدة مب ــتثمارات جدي ــذب اس ــا ج وثانيه
ــا فيــه خــال الســتة أشــهر املاضيــة ممــا حقــق إجنــازات ملموســة  وهــو مــا جنحن

ــع. ــى أرض الواق عل

إن االتفاقيــات والتســويات والعقــود املربمــة بــن املنطقــة االقتصاديــة واملســتثمرين 
تركــز علــى إرضــاء الطرفــن مبــا ال خيــل حبقــوق الدولــة، كمــا أن املصلحــة العامــة 
تقتضــي دعــم مزيــد مــن املشــروعات والعمــل علــى زيــادة اإلنتــاج وحتقيــق إضافــة 

للمنطقــة واالقتصــاد املصــري.«

                                                                            الفريق مهاب مميش 
                                                                            رئيس هيئة قناة السويس

                                                                رئيس املنطقة االقتصادية لقناة السويس



»وفقًاً لتوجيهات السيد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس 

اجلمهورية، بضرورة اإلسراع فى 
حل كافة املشاكل التى تواجه 

املستثمرين، خاصة فى محور 
تنمية قناة السويس، جلذب 

االستثمارات األجنبية املباشرة، 
مت حل األمور العالقة مع جميع 

املستثمرين لزيادة الفرص 
االستثمارية باملنطقة.«

      



توقيع عقود  15 مشروع ..وتسوية امللفات العالقة مع السويس للتنمية الصناعية

قام الفريق مهاب مميش باعتماد العقود لـ 15مشروع مع13 مستثمر واملهندس عمرو حسب اهلل العضو املنتدب لشركة 
السويس للتنمية الصناعية.

حيث مت إجراء مفاوضات للتسوية مع الشركات واملطور الصناعي املمثل يف شركة السويس للتنمية الصناعية، والتي 
مبوجبها يتم إقامة 15 مشروعًا مبنطقة العني السخنة يف مجاالت البتروكيماويات واألسمدة وصناعة احملاليل الطبية 

واألدوية واملنتجات الورقية وبعض الصناعات األخرى والتي ستساهم يف تنمية وتطوير املنطقة وتوفير فرص عمل.
مت اعتماد توقيع هذه العقود والتأكد من املشروعات طبقًا للمخطط العام للمنطقة االقتصادية مع حتصيل نسبة الـ 10 % 

من هذه العقود من املطور الصناعي لصالح املستثمر متمثلة يف إنهاء أية إجراءات يتطلبها لتنفيذ املشروع.

 

10 مليارات جنيه استثمارات تطوير التجهيزات البترولية »سونكر« يف ميناء السخنة

مت تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل مبيناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دوالر، 
مبا يعادل 10 مليارات جنيه، وبإنتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول املنطقة االقتصادية لقناة السويس إلى 

مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول املواد البترولية فى منطقة الشرق األوسط وشرق إفريقيا.
سيتم إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسوالر مبحطة الصب السائل 

بخطوط الشبكة القومية ألنابيب املنتجات البترولية.



توقيع عقود مع 6 شركات مبساحة 16,200 مليون متر مربع.

التسويات تضمنت تسوية عقود اثنني من املستثمرين احملليني  مبساحة 12,300 مليون متر مربع، وهما شركة الشرقيون للمشروعات 
الصناعية مبساحة 10,5 مليون متر مربع بالقطاع التاسع باملنطقة اجلنوبية العني السخنة، كمطور صناعي حيث تبدأ املرحلة 
األولى لتنمية 2 مليون متر مربع خالل 3 سنوات، وكذلك شركة البحر األحمر للنحاس »السويدى« مبساحة 1767311 متر مربع 
بالقطاع الثالث باملنطقة كمستثمر رئيسي وقد مت عرض هذه التسويات على املجموعة الوزارية لفض منازعات االستثمار لالعتماد.

أمــا عــن العقــود اجلديــدة، فــأن مســاحتها تبلــغ 3,900 مليــون متــر مربــع مــع 4 شــركات بنظــام حــق االنتفــاع وهــي الســخنة 
للتكريــر والبتروكيماويــات مبســاحة 2,2 مليــون متــر مربــع يف نشــاط البتروكيماويــات، ، واملصريــة الصينيــة املشــتركة لالســتثمار 
مبســاحة 1,25 مليــون متــر مربــع كمطــور صناعــي، وكذلــك تســوية عقــد شــركة رايــة للتصنيــع واخلدمــات اللوجســتية مبســاحة 
100 ألــف متــر مربــع »نشــاط تخزيــن«، وشــركة بورســعيد للصلــب مبســاحة 38,500 ألــف متــر مربــع »محطــة محــوالت كهربائيــة« .

العقود التي مت تسويتها..
1- شركة الشرقيون للتنمية الصناعية.

2- شركة البحر األحمر للنحاس )السويدى(. 

توقيع العقود اجلديدة..
1- الشركة الصينية املصرية.

2- شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات.
3- شركة بورسعيد للصلب )أبو هشيمة(.

4- شركة راية للتصنيع واخلدمات اللوجستية.

ومتت التسوية مع كل من :
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توقيع 6 عقود جديدة  باستثمارات 40 مليار دوالر

العقد األول :
 Sokhna World الشركة املصرية اإلماراتية للتنمية املتكاملة واملستدامة » السخنة العاملية«

لتنمية مجموعة موانئ دبي العاملية يف تأسيس شركة للتنمية الرئيسية لتطوير 95 كيلومتر 
مربع بالعني السخنة مما يساهم يف خلق مجتمع صناعي عمراني متكامل.

العقد الثالث:
شركة »شاينا كوسكو« لالستثمار يف املستودعات اجلمركية العاملية يف منطقة تيدا الصناعية 
بالعني السخنة على مساحة 130 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 25 مليون دوالر تتيح 

أكثر من 200 فرصة عمل مباشر.

العقد اخلامس:
 مت توقيع عقد باستثمارات 1.6 مليون دوالر مع شركة AOS  اإلماراتية إلنشاء مشروع صناعي 

لوجستي للحبوب والغالل والسلع التموينية االستراتيجية يف شرق بورسعيد.

خالل منتدى شباب العالم الذي أقيم يف مدينة شرم الشيخ قامت الهيئة االقتصادية لقناة السويس بتوقيع 
6 عقود جديدة مع مستثمرين لتطوير وتنمية القطاعني الشمالية واجلنوبية للمنطقة االقتصادية لقناة 

السويس، ما بني مطورين ومستثمرين مصريني وأجانب.

العقد الثاني:
تشغيل مصنع للحديد مبنطقة العني السخنة، إلنتاج 2.3 مليون طن سنويًا، والذي يقام على 

مساحة 430 ألف متر، ويتضمن محطة محوالت كهرباء بطاقة 100 ميجاوات، كما يستهدف 
تشغيل  حوالي 6 آالف عامل.

العقد الرابع:
 مت توقيع عقد لتنمية وتطوير املنطقة الصناعية بشرق بورسعيد مع شركة بورسعيد للتنمية 
أحد املطورين الصناعيني احملليني، لتتولى الشركة مهمة التنمية والتطوير وأعمال التسويق 

واإلدارة للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة إجمالية قدرها 16 مليون مترا مربعا 
على أن تكون املرحلة األولى جاهزة الستقبال املستثمرين منتصف العام 2018.

العقد السادس:
عقد مع حتالف بوالريس للتطوير الصناعى ملساحة 5,5 مليون متر مربع يف العني السخنة، 
يستهدف املشروع جذب استثمارات تبلغ 3,5 مليار دوالر وتوفير ما يقرب من 100 ألف فرصة 

عمل ، منها 40 ألف فرصة عمل مباشرة.



جناح املفاوضات املصرية الروسية إلنشاء املنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

عقب لقاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس املنطقة االقتصادية لقناة السويس و«جورجي كاالمانوف« 
نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد املرافق له، يف 4 أكتوبر 2017 أعلن عن جناح وإمتام املفاوضات مع اجلانب 

الروسي إلنشاء املنطقة الصناعية الروسية يف بورسعيد.

1- املنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5.25 كيلومتر 
مربع باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دوالر يف شرق بورسعيد 

للصناعات اللوجستية، والتي سيتم االتفاق عليها بني 
اجلانبني تبعًا الحتياجات األسواق املجاورة للمنطقة.

2- سيتم تقسيم املنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ 
العمل أول 2018 املقبل يف املرحلة األولى لنحو كيلومتر 

مربع حيث يعمل اجلانب الروسي باملنطقة كمطور صناعي، 
واستقبال الشركات والعاملية واملستثمرين خالل عامني.

3- تشغيل العمالة املصرية داخل املشروع بنسبة 90%، ليبلغ 
حجم العمالة املفترض تشغيلها يف املنطقة الصناعية الروسية 

مايقرب من 35 ألف عمالة مابني املباشرة وغير املباشرة.

4- اإلشراف الكامل للمشروع سيكون حتت مظلة احلكومتني 
ودعم من النظام الروسي.

5- متويل املشروعات التي سيتم إنشاؤها فى املنطقة الصناعية 
من خالل الصندوق الروسى لالستثمارات املباشرة وعدد من 

البنوك املصرية.

6- عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بني 
اللجنة املشتركة للجانبني الستكمال املفاوضات واملناقشات 

الفنية لتنفيذ املنطقة الروسية.

7- أرض املنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق 
االنتفاع احملددة داخل املنطقة.

8- أول مرحلة خالل 2018 تطوير وتنمية  1 كيلومتر مربع من قبل املطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خاللها توفير 7300 
فرصة عمل يف مجاالت التشييد والبناء، على أن يعمل املطور الصناعي الروسي بالتوازي يف استقطاب الشركات الروسية 

واملستثمرين خالل عامني 2018 و2019.

9- ومع نهاية تنفيذ املرحلة األولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة املنطقة وتوفير 
10آالف فرصة عمل، والتي تنتهي خالل 2022.

10- تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف قرصة عمل يف مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ املنطقة خالل 
2031 أي بعد 13 عامًا كما هو متفق عليه.

11- وتقام املنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مباني صناعية ومشروعات مقامة على 
هذه املساحة، لتستغل باقي املساحة يف إقامة جتمعات سكنية وجتارية وترفيهية للعاملني باملنطقة.

12- اتفق اجلانبان »املطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس« واملنطقة االقتصادية لقناة السويس على إنشاء شركة 
Moscow Economic Zone لتشغيل املنطقة وهي

13- وعن أهم الصناعات املستهدف إقامتها داخل املنطقة الروسية :
*صناعة املجسات والتكييفات واملواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضاًل عن صناعات اخلشب 

والورق، والصناعات املغذية للمركبات واإلطارات وكذلك صناعات األجهزة واملستلزمات الطبية والبالستيك.



الزيارات اخلارجية
زيارة فيتنام يف 22 أغسطس 2017 

هذه الزيارة والتي التقيا فيها الفريق مهاب مميش والدكتورة 
سحر نصر بوزير التخطيط واالستثمار الفيتنامي حيث 

عرض الفريق مميش الفرص االستثمارية الكبرى يف 
محور تنمية قناة السويس املتاحة للجانب الفيتنامي يف 
عدة مجاالت والتي يتمتع بخبرة كبيرة فيها وهي املزارع 

السمكية وصناعة بناء السفن واألدوية، كما التقيا وزير النقل 
الفيتنامي، حيث مت بحث التعاون يف مجال املوانئ واالستفادة 

من اخلبرة الفيتنامية الكبيرة يف هذا املجال.

النتائج: 
-  توقيع 3 مذكرات تفاهم بني املنطقة االقتصادية لقناة 

السويس ووزارة النقل الفيتنامية للتعاون يف مجال املوانئ.

زيارة سنغافورة يف 24 أغسطس 2017 
خالل هذه الزيارة والتي جمعت بني الفريق مهاب مميش والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي التقيا بنائب رئيس 

الوزراء السنغافوري ومستشار األمن القومي لتفعيل شراكات ثنائية بني البلدين يف مجال االستثمار وكذلك بحث سبل أوجه 
التعاون املشترك يف عدة مجاالت والترويج لالستثمار خاصة يف املنطقة االقتصادية لقناة السويس

النتائج: 
 - توقيع خطاب نوايا إلنشاء مركز التدريب والتعليم الفني باملنطقة االقتصادية

 -  االتفاق على عودة ميناء سنغافورة PSA لتشغيل رصيف احلاويات اجلديدة مبيناء شرق بورسعيد



زيارة أملانيا يف 12 سبتمبر 2017
التقى الفريق مهاب مميش خالل هذه الزيارة مبسئولي الشركة البافارية األملانية، ومسئولي شركة باور األملانية العاملة يف 

مجال الطاقة الهيدروليكية واملوردة ملضخات قناة السويس، واالتفاق على إقامة فرع لها داخل املنطقة االقتصادية، يف إطار 
زيادة استثماراتها وتوسيع أعمالها يف مصر.

كما حضر الفريق مميش خالل هذه الزيارة معرض فرانكفورت الدولي والذي حضرته املستشارة األملانية إجنيال ميركل 
حيث التقى خالله بكبار الشركات املصنعة للسيارات يف ظل اهتمام املنطقة باستقطاب هذه الصناعة ومكوناتها ملنطقة قناة 

السويس .
كما التقى الفريق مميش »د.إجنو كونراد« رئيس قطاع التصنيع والعالقات اخلارجية لشركة »داميلر كرايسلر« املتخصصة يف 

صناعات السيارات واملسئولة عن انتاج عدد من طرازات السيارات من ضمنها مرسيدس .

نتائج الزيارة 
- توقيع 5 اتفاقيات مع الشركة البافارية األملانية واملطور الصناعي يف شرق بورسعيد إلنشاء 5 مصانع يف املنطقة الصناعية 

مع حلول 2018.
 - االتفاق مع شركة سيمنس األملانية على تشكيل جلنة مشتركة بني الشركة واملنطقة االقتصادية لقناة السويس، إلنشاء 

عدد 2 مركز تدريب وتأهيل للعمالة الفنية داخل املناطق الصناعية باملنطقة االقتصادية.
 - جناح املفاوضات على عودة مرسيدس للسوق املصري واالتفاق املبدئي على تخصيص مساحة 50 ألف متر مربع إلقامة 

مركز لوجيستي إلعادة التوزيع للسيارات والصناعات املغذية لشركة مرسيدس بالعني السخنة يف املنطقة االقتصادية لقناة 
السويس.



زيارة دولة اإلمارات يف 21 سبتمبر2017
استكماال الجتماعات اللجنة املشتركة بني اجلانب املصري واإلمارتي والتي انعقدت يف 
أوائل أغسطس 2017، وبرعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين، 

حيث مت تشكيل فريق عمل مشترك يف جميع التخصصات كما مت االستعانة مبكاتب 
استشارية دولية والتي انتهت من وضع اتفاقية الشراكة املستهدفة.

ونتيجة لهذا اجلهد قام الفريق مهاب مميش وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس 
إدارة والرئيس التنفيذي ملوانئ دبي العاملية بـ: 

 - توقيع عقد شراكة بني اجلانني اخلاص بتنمية وتطوير مساحة 95 كيلومتر مربع 
مبنطقة العني السخنة، لتشمل منطقة صناعية مبساحة تقريبية 75 كيلومتر مربع 

 - االتفاق على إنشاء منطقة سكنية مبساحة 20 كيلومتر مربع تستوعب ما يقرب من 
650 ألف نسمة

 - االتفاق مع مجموعة موانئ دبي العاملية على إنشاء مركز صناعي لوجستي إقليمي 
متكامل للشركات التي ستقام مشروعاتها داخل »منطقة السخنة العاملية.

زيارة أملانيا يف 27 نوفمبر 2017 
خالل هذه الزيارة الثانية ألملانيا والتي قاما فيها الفريق مهاب مميش واملهندس هشام عرفات وزير النقل باالجتماع مع 

مسئولي حتالف »اإلليانس« والتفاوض على عودة اخلطوط املالحية اخلمسة للعمل يف ميناء شرق بورسعيد بعد االنسحاب 
يف إبريل 2017 على خلفية قراري 448 و800 اخلاصني بتنظيم األنشطة وزيادة رسوم مقابل األنشطة البحرية يف امليناء.

وقد نتج عن هذه املفاوضات: 
 - جناح املفاوضات مع حتالف اإلليانس على العودة مليناء شرق بورسعيد. 



 زيارة إجنلترا يف 1 ديسمبر 2017
التقى الفريق مهاب مميش خالل هذه الزيارة مسئولي AP Moller العاملية لبحث ضخ استثمارات جديدة مبوانئ املنطقة 

االقتصادية، كما زار الفريق مميش مقر »دار الهندسة لندن«، حيث بحث ومسئولي الدار املوقف التنفيذي للمخطط العام 
والوقوف على آخر املستجدات ملخطط املنطقة االقتصادية لقناة السويس، خاصة املخطط اخلاص بتشغيل محطات حاويات 

جديدة يف شرق بورسعيد بعد االنتهاء من تنفيذ وتسليم األرصفة اجلديدة والتي ستعمل بجانب احملطات العاملة بها 
فعليًا ومحطات البضائع العامة ومحطات إصالح وصيانة السفن، كما بحث آخر املستجدات يف املخطط بشأن إقامة املناطق 

اللوجستية يف املنطقة االقتصادية واالستفادة من حركة مرور السفن واملالحة البحرية يف املوانئ التابعة للمنطقة.
نتائج الزيارة:

 - االتفاق مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يف متويل إنشاء محطة حتلية مياه جديدة بالعني السخنة.
 - لقاء عدة شركات متخصصة يف مجاالت صناعة األدوية واألجهزة الطبية، يف إطار التعاون مع شركاء التنمية إلنشاء 

مدينة طبية عاملية املزمع إقامتها يف املنطقة اجلنوبية.   



اجتماعات وقرارات

العني السخنة يف 8 مايو 2017 
اجتماع الفريق مهاب مميش بالعاملني يف املنطقة االقتصادية لقناة السويس بعد توليه رئاسة الهيئة 

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس خالل لقائه األول 
بالعاملني باملنطقة االقتصادية إن الشعب املصري يعول على العاملني كثيرًا يف نهضة املنطقة، كما تضع القيادة السياسية 
أملها يف تنمية املنطقة بالنجاحات التي تتحقق على أيادي العاملني بها سواء باملناطق االقتصادية وكذلك املوانئ التابعة، 

مشيرًا إلى ضرورة بذل قصارى اجلهد يف سبيل الوصول باملنطقة  ملصاف املناطق االقتصادية العاملية.
وأضاف مميش أن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة االقتصادية مؤكدًا على أنها أولى 

اهتماماته للسباق مع الزمن يف اإلنتهاء من املشروعات وإقامة املناطق الصناعية قبل 30 يونيو 2018.
وعن أهمية التواصل مع الوزارات والهيئات احلكومية أكد أنه سيكون هناك تطور ملحوظ يف التنسيق وحتديد األولويات 
واملهام يف التعامل مع هذه املؤسسات، ونعلم أن جميع الوزارات لديها ملفاتها التي تعمل على تنفيذها لكن على اجلميع 

مساندة املنطقة االقتصادية للنهوض بالدولة.

اإلسماعيلية 1 يونيو 2017
أول اجتماع ملجلس إدارة املنطقة االقتصادية برئاسة الفريق مميش

ترأس الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس اجتماع 
مجلس إدارة املنطقة االقتصادية لقناة السويس يف أولى جلساته منذ توليه مسئولية رئاسة املنطقة يف 30 إبريل املاضي.

انعقد املجلس مبدينة اإلسماعيلية بحضور وزراء الصناعة واالستثمار والنقل ومحافظ اإلسماعيلية وأعضاء املجلس من 
ذوي اخلبرة املالية والقانونية.

وقد ناقش املجلس جدول أعماله والذي تضمن املوقف احلالي للمنطقة، وخطة املنطقة يف املرحلة املقبلة يف تطوير وتنمية 
املوانئ وجذب االستثمارات للمنطقة، وأهم املشروعات التي سيجري دراستها للموافقة عليها، واملسائل العالقة التي مت 

إنهائها بعد تولي الفريق مميش رئاسة املنطقة.
وعلى هامش االجتماع قال الفريق مميش إن هناك متابعة مستمرة من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات 

ومستجدات العمل باملنطقة وأنه يولي املنطقة أهمية كبرى يف حتقيق إضاقة قوية لالقتصاد املصري، وأكد مميش على أهمية 
تضافر كل اجلهود من مؤسسات الدولة والقائمني على املشروعات يف املنطقة من أجل ظهور هذا املشروع للنور وحتقيق نتائج 

واقعية يلمسها الشعب املصري يف الناجت القومي وفرص العمل منوهًا على انه خالل فترة وجيزة سيتم اإلعالن عن بعض 
املشروعات الكبرى داخل املنطقة.



القاهرة يف 19 يونيو 2017
إزالة التعديات على األراضي  التابعة للهيئة يف بورسعيد

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس املنطقة االقتصادية لقناة السويس أن جلنة االستثمار باملنطقة 
تعقد اجتماعات مكثفة خالل الفترة املقبلة لبحث طلبات املستثمرين والعمل على اإلسراع وإنهاء إجراءات تنفيذ العديد من 

املشروعات باملناطق الصناعية التابعة.
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس إدارة املنطقة االقتصادية ملناقشة جدول األعمال باملنطقة حيث :

- مت إزالة التعديات على األراضي التي استرجاعها والبالغة 5537 فدان وسيتم ودراسة كيفية االستفادة منها وتأمينها 
بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والقوات املسلحة ووزارة الداخلية.

- يتم العمل على املرحلة األولى من الطرق يف شرق بورسعيد بطول 60 كم.
-  يتم تطوير املرحلة الثانية من الطرق بطول 40 كم وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات املسلحة والتي تنتهي يف 

أكتوبر 2017.
- يتم االنتهاء من مشروع محطة معاجلة مياه الصرف الصحي بالقنطرة غرب بطاقة 60 الف م3 يوميا يف ديسمبر 2017

- يتم إنشاء منطقة صناعات صغيرة ومتناهية الصغر يف القنطرة غرب وكذلك مدينة رياضية ومدينة صناعات نسيج 
ومالبس .

    
                     

القاهرة 3 أغسطس 2017
الفريق مهاب مميش يترأس أولى اجتماعاته مبجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية

اجتمع الفريق مهاب مميش رئيس املنطقة االقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة 
شركة التنمية الرئيسية للمنطقة االقتصادية يف أولى اجتماعاته برئاسة الفريق، ملناقشة جدول األعمال وكذلك اختيار 

رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومت خالل االجتماع اختيار رئيس مجلس اإلدارة بالتصويت حيث وافق الفريق مميش وأعضاء مجلس اإلدارة على انتخاب 

املهندس عبد الناصر رفاعي رئيسًا ملجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضوًا منتدبًا، واختيار اللواء محفوظ طه نائب 
رئيس الهيئة للمنطقة اجلنوبية ود. خالد عبد املنعم املمثل القانوني للهيئة أعضاء جدد مبجلس اإلدارة.  

شركة التنمية الرئيسية هي شركة مساهمة متلك الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس حوالي 51% من أسهما، 
و30% نصيب الشركة املصرية الصينية و16% لشركة تنمية خليج السويس، وميتلك بنك مصر أسهم بنسبة %3.

ويرتكز دور شركة التنمية الرئيسية للمنطقة االقتصادية يف تخطيط وتصميم ومتويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة املرافق 
والبنية األساسية داخل املنطقة االقتصادية، وتقدمي كافة اخلدمات للمطورين الصناعيني واملستثمرين .



 

إسماعيلية يف 11أكتوبر 2017
وزيرة التخطيط تنضم ملجلس إدارة املنطقة االقتصادية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مفيش وبحضور دكتورة هالة 
السعيد وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري  ألول مرة اجتماعات مجلس إدارة املنطقة ،ويأتي ذلك ضمن رؤية 

املنطقة االقتصادية يف التنسيق واملتابعة والتعاون مع مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤية مصر2030.



زيارات للمنطقة ومشروعاتها

زيارة وفد املجلس الثقايف املصري األمريكي  للمنطقة  يف 9 يوليو 2017 
استقبل الفريق مهاب مميش الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ووفدا من املجلس الثقايف األمريكي برئاسة املهندس طارق 

سليمان رئيس املجلس الثقايف ونائبه صالح زنقل والذي ضم عددا من املصريني املقيمني يف الواليات املتحدة وذلك للتعرف 
على املنطقة االقتصادية وما تشهده من إنشاءات وتنفيذ مشروعات وما يتم إجنازه من أنفاق وارصفة املوانئ ببعض مناطق 

الهيئة.

 

زيارة الوفد البولندي للمنطقة  يف 12 يوليو 2017

استقبل الفريق مهاب مميش وفدا بولنديًا ضم كل من رئيس الغرفة البولندية اإلفريقية التجارية فيليب ساس ،ويانسيك 
بودا سكرتير أول الشئون االقتصادية وبعض مسئولي املنطقة االقتصادية البولندية ، وذلك الستكمال املباحثات اخلاصة 

بإنشاء منطقة اقتصادية بولندية يف محور تنمية قناة السويس .
يف إطار تفعيل التعاون بني مصر وبولندا يف مجال االستثمار وتفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني البلدين إلنشاء منطقة 

اقتصادية بولندية مبحور تنمية قناة السويس مثيلة للمنطقة االقتصادية اخلاصة البولندية بإقليم بوميرانيا يف بولندا .



زيارة اللجنة االقتصادية مبجلس النواب  يف 26 سبتمبر 2017  

استقبل الفريق مميش وفدا من جلنة الشئون االقتصادية مبجلس النواب برئاسة النائب عمرو عيسى غالب، يرافقه أعضاء 
اللجنة، وممثلو مجلس النواب عن منطقة القناة، وقد استعرض الفريق خالل اجتماعه مع السادة النواب نتائج جوالته 

اخلارجية الهادفة إلى تسويق املنطقة االقتصادية وجذب املستثمرين، والتي أسفرت عن توقيع عدة عقود واتفاقيات تعاون 
مشترك، كان على رأسها الشراكة مع هيئة موانئ دبي العاملية، لتنمية 56 كيلو متر يف املنطقة اجلنوبية ملنطقة قناة السويس، 
معلنًا توقيع هيئة تنمية القناة عدة عقود ملشروعات كبرى خالل مؤمتر الشباب القادم، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 

ل20 مصنعًا مبنطقة العني السخنة يف فبراير املقبل.

زيارة احتاد املطورين الصناعيني األوروبيني26 نوفمبر 2017
استقبلت املنطقة وفدًا من احتاد املطورين الصناعيني األوروبيني يف زيارة للمنطقة ومشروعاتها من أنفاق وأرصفة جديدة، 

وقام بجولة بحرية يف قناة السويس اجلديدة.
وقد أبدى الوفد األوروبي إعجابه بأنفاق اإلسماعيلية وبورسعيد والتي من شأنها تيسير االنتقاالت بني مدن القناة، وكذلك 

ما يجرى من أعمال بنية حتتية لألراضي على ضفتي القناة.

زيارة وفد CMA  GCM   للمنطقة االقتصادية يف 17 ديسمبر 2017
استقبل الفريق مهاب مميش وفد مسئولي الشركة الفرنسية CMA GCM أكبر اخلطوط املالحية العاملية الستكمال املناقشات 

الفنية واملالية والقانونية بني اجلانبني بشأن إدارة وتشغيل محطة احلاويات اجلديدة بشرق بورسعيد ،وقد مت توقيع مذكرة 
تفاهم بني الهيئة وCMA GCM  بشأن تشغيل وإدارة محطة احلاويات مبساحة 1200 متر تتم على مرحلتني يف األرصفة 
اجلديدة مليناء شرق بورسعيد األولى 800 متر والثانية 400 متر, خاصة أن الشركة ثالث خط مالحي عامليا« خاصة و أن 

شراكة املنطقة االقتصادية مع CMA  يساهم يف رفع تصنيف املنطقة وحتقيق التنافس بني  املوانئ االخرى يف الدول املجاورة



اإلسماعيلية يف 25 يوليو 2017
   البنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير يبحث فرص االستثمار باملنطقة االقتصادية

اســتقبل الفريــق مهــاب مميــش رئيــس هيئــة قنــاة الســويس ،ورئيــس املنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس اليوم يف مقــر املنطقــة 
»افريكســيم  والتصديــر  لالســتيراد  اإلفريقــي  البنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  اورامــا  دكتور بنديكيــت  باإلســماعيلية  االقتصاديــة 
بنــك« ومســاعديه ومســئولي قطاعــي االســتثمار والترويــج بالبنــك بهــدف بحــث فــرص االســتثمار باملنطقــة االقتصاديــة لقنــاة 
الســويس  و إقامــة منطقــة اســتثمارية افريقيــة يتــم مــن خاللهــا اســتيراد املــواد االوليــة عبــر موانــيء املنطقــة االقتصاديــة وإقامــة 
مشــروعات لتصنيــع هــذه املــواد وحتقيــق قيمــة مضافــة لهــا ثــم اعــادة تصديرهــا الــى االســواق اخلارجيــة مــن اجــل تعزيــز التكامــل 

االقتصادي وتســهيل حركــة التجــارة بــني الــدول اإلفريقيــة واالســيوية واالوربيــة.

بورسعيد يف 25 سبتمبر 2017
مميش: نثق يف موانئ سنغافورة بتحقيق جناح كبير مع موانئ شرق بورسعيد

رئيس موانئ سنغافورة: سعداء بالتعاون مع املنطقة االقتصادية وواثقون يف قدرات فريق العمل

اســتقبل الفريــق مهــاب مميــش رئيــس هيئــة قنــاة الســويس رئيــس املنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس وفــد مســئولي مينــاء 
ســنغافورة صبــاح اليــوم يف بورســعيد، خــالل زيــارة الوفــد الســنغافوري ملصــر حاليــا؛ للوقــوف علــى آخــر التطــورات يف التعــاون بــني 

املنطقــة االقتصاديــة وموانــئ ســنغافورة يف تشــغيل مينــاء شــرق بورســعيد اجلديــد.
جــاء هــذا االجتمــاع بحضــور اللــواء كامــل الوزيــري رئيــس الهيئــة الهندســية للقــوات املســلحة واللــواء عــادل الغضبــان محافــظ 
بورســعيد واللــواء عبدالقــادر درويــش نائــب رئيــس الهيئــة للمنطقــة الشــمالية واللــواء حســن عفيفــي مســاعد رئيــس الهيئــة 

الهندســية واللــواء إيهــاب البنــان مســاعد رئيــس الهيئــة االقتصاديــة ومســئولي املنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس. 



النقل واملنطقة االقتصادية تعلنان قرارات جديدة للخطوط املالحية..

50% تخفيضات يف رسوم اخلدمات البحرية وحوافز تشجيعية للخطوط العاملية
 يف 16 أغسطس املاضي، أعلنا الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس 

ورئيس املنطقة االقتصادية لقناة السويس عن منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول مبوانئ الترانزيت وعن مكافآت 
تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من احلاويات بنسب تصل إلى 50%  وكذلك إطالق التعامل بالفاتورة 

الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس.
 وتعد آلية العمل بنظام الفاتورة الشاملة التي مت اإلعالن عنها يتم من خاللها حتصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس 
من خالل فاتورة واحدة تشمل كافة احلقوق احملصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة تشمل هذه اجلهات وزارة النقل والهيئة 

االقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة املالية والداخلية والصحة.
وحتصل الرسوم باجلنيه املصري، وأخر يتم حتصيله بحساب ثان بالدوالر لصالح هيئة قناة السويس ويتم إيداع فيه رسوم 

العبور بهيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم املوانئ التابعة لوزارة النقل من تراكي وقاطرات وخالفه.

الســتخدام  املالحيــة  للخطــوط  مشــجعة  تعريفــة  وضــع  يف  النقــل  وزارة  مــع  التنســيق  ومت   « مميــش:  مهــاب  الفريــق 
موانــئ  علــى  املتــرددة  احلاويــات  ســفن  علــى  القــرارات  وتســرى  املنطقــة  يف  محوريــة  كموانــئ  االقتصاديــة  الهيئــة  موانــئ 
الواحــدة  الرحلــة  يف  حاويــة   200 مــن  أكثــر  وتتــداول  األجنبيــة  املوانــئ  مــن  قادمــة  ســفن  مــن  االقتصاديــة  املنطقــة 
 200 مــن  أكثــر  تتــداول  والتــي  احملليــة  املوانــئ  بــني  العاملــة  املصريــة  الســفن  علــى  يســري  وكذلــك  وتفريــغ(،  )شــحن 
واإلرشــاد. والرســو  املينــاء  رســوم  علــى  متنــح  التخفيضــات  أن  كمــا  محليــني،  ميناءيــن  بــني  الواحــدة  الرحلــة  يف  حاويــة 


