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  املهندس حييى زكي خالل اللقاء مع مجعية رجال األعمال املصريني**

 

 مارس للرتويج لفرص االستثمار 21ينطلق من اجلاللة يف املؤمتر االقتصادي الدولي للهيئة االقتصادية *

 

 زكي: عقود جديدة يتم االعالن عنها خالل املؤمتر االقتصادي وحوافز استثمارية للمستثمرين باملنطقة**

 

 كيلومرت مربع يف يونيو املقبل بعد حتسني الرتبة 4 "شرق بورسعيد للتنمية"تسليم املطور الصناعي **

 كيلومرت مربع 10اء من مفاوضات موانئ دبي ملساحة إمجالية االنته**

 

 

أعلن املهندس حييى زكي رئيس اهليئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس أن املؤمتر  

مارس من مدينة اجلاللة حبضور السيد /عبد الفتاح  22-21االقتصادي الدولي للهيئة سينطلق يومي 

ر قيادات الدولة املصرية وخنبة من املسثمرين ورجال األعمال حمليًا السيسي رئيس اجلمهورية وكبا

ودوليًا، حيث يهدف إىل ترويج الفرص االستثمارية باهليئة وعرض أهم مامييز االستثمار بهذه املنطقة 

 . الواعدة وكذلك عرض قصص النجاح داخل املنطقة مع شركائنا احلاليني

 

ة رجال األعمال املصريني من خالل جلنة النقل ، مساء وأضاف زكي خالل عشاء عمل نظمته مجعي

 الرئيس رصبو حسني واملهندس بورسعيد حمافظ الغضبان عادل اللواء حبضور ،٢٠٢٠ فرباير ٢٦أمس 

 ملصرينيا األعمال رجال مجعية إدارة جملس رئيس عيسى على املهندس ،ورئاسة للجمعية الشريف

ل باجلمعية وعدد من رجال األعمال أعضاء اجلمعية وعدد النق جلنة رئيس اللمعي عادل ،واالستاذ

من الشركات احمللية والدولية العاملة يف جمال النقل واللوجستيات، بهدف استعراض ومناقشة كافة 

التطورات التى شهدتها املنطقة االقتصادية بقناة السويس مؤخرًا واخلطة املستقبلية للنهوض بها، 

ى رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة جمتمع األعمال وفرص االستثمار املتاحة وعل

املصرى، والذي أكد فيه املهندس حييى زكي على االنتهاء من الكثري من امللفات العالقة بني اهليئة 

وبعض الشركاء حيث انتهت اهليئة االقتصادية من املفاوضات مع موانئ دبي على إنشاء شركة التنمية 



 5كيلومرتمربع مبنطقة العني السخنة ستتم على جزئني األول منها  10ر وتنمية بني الطرفني لتطوي

و تطويره تدرجييًا لكل واحد  "اجلزء الثاني"كيلومرتمربع يتم تنميتها ثم يتم تسليم اخلمس األخرى

كيلو مرتمربع حتى االنتهاء من املساحة املخصصة للشركة أنه سيتم اإلعالن عن بعض الفرص 

اليت ستجذب املزيد من االستثمارات خالل الفرتة املقبلة، جبانب االعالن عن عقود  االستثمارية

جديدة يتم توقيعها بني اهليئة االقتصادية لقناة السويس ومستثمرين حمليني وأجانب واليت من شأنها 

توفري فرص العمل للشباب املصري فور تنفيذها وهو اهلدف الرئيسي الذي تنشده اهليئة خالل 

 .2025-2020س سنوات املقبلة اخلم

 

. 

وقال رئيس اهليئة أن شرق بورسعيد من املناطق الواعدة باملنطقة االقتصادية وتركز إدارة اهليئة 

على تسريع وترية العمل بها واالنتهاء من تنفيذ الساحات اخللفية لألرصفة اجلديدة للتشغيل خاصة 

كيلومرت  4مساحة  "شرق بورسعيد للتنمية"الصناعي  أرصفة الرورو والبضائع العامة، كما يستلم املطور

 .يونيو مت حتسني الرتبة بها وجتهيزها 30مربع بنهاية 

 

وقال اللواء عادل الغضبان حمافظ بورسعيد، ان حمافظة بورسعيد احد أكرب وأهم احملافظات 

املشروعات القومية حيث توجد بها اكرب منطقة لوجيستية حرة تنفذ الواعدة اليت تتواجد بها أكرب 

كيلو مرت مربع يف شرق بورسعيد باالضافة الي املنطقة اللوجيستية خلف ميناء  30حاليا علي مساحة 

كيلو مرت مربع كما أن حمافظة بورسعيد تضخ  63غرب بورسعيد واكرب منطقة حرة صناعية علي مساحة 

  . يار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يف الشبكة القوميةمل 3يوميا اكثر من 

ودعا الغضبان، أعضاء مجعية رجال األعمال املصريني لالستثمار يف املنطقة االقتصادية لقناة 

السويس، مشريا أن حمافظة بورسعيد اصبحت مؤهلة الستقبال الكيانات االقتصادية العمالقة يف شرق 

 .بورسعيد وميناء غرب بورسعيد

ضاف، أن املنطقة االقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتصبح من اكرب املناطق اللوجيستية والصناعية وأ

يف شرق البحر املتوسط، مشريًا أن هناك خطة طموحة للتوسع يف انشاء حمطات متويل الوقود 

 .مبوانيء بورسعيد ومشاريع لتوسيع االرصفة يف شرق بورسعيد



لس إدارة مجعية رجال األعمال املصريني، أن مشروع املنطقة وأكد املهندس علي عيسي، رئيس جم

االقتصادية لقناة السويس حيدث نقلة غري مسبوقة لالستثمار يف مصر، مشريًا إلي حرص اجلمعية على 

الرتويج لالستثمار يف املنطقة االقتصادية يف كافة احملافل واملؤمترات الدولية واحمللية وشبكة 

 . متتع بها اجلمعية العالقات الدولية اليت

وأشار عيسي، أن مجعية رجال األعمال املصريني وقعت بروتوكول تعاون مشرتك مع حمافظة بورسعيد 

 .ألرتباطها الوثيق وأهميتها يف جناح مشروع اهليئة االقتصادية لقناة السويس

خالل  نوأضاف ان اجلمعية تعمل علي مدي تارخيها لفتح افاق جديدة خلدمة االقتصاد املصري م

اللجان التخصيصة وشبكة عالقاتها الدولية للرتويج لالستثمار للمشاريع القومية يف مصر، مؤكدا علي 

استمرار دعم اجلمعية يف مساندة الدولة يف ان تصبح املنطقة االقتصادية لقناة السويس من أهم 

  .املناطق االقتصادية واالستثمارية يف الشرق االوسط

 

يس جلنة النقل جبمعية رجال األعمال املصريني أن املنطقة االقتصادية لقناة قال عادل اللمعي، رئ

 .السويس من أكرب املشروعات القومية للدولة اجلاذبة لالستثمار احمللي واالجنيب

وأضاف اللمعي، رؤيتنا يف مجعية رجال األعمال املصريني ان تصبح املنطقة االقتصادية هي 

ري خالل السنوات املقبلة وهو ما يتطلب وضع خطة زمنية لطرح احملرك الرئيسي لالقتصاد املص

 .األراضي ومنح حوافز وإعفاءات جلذب املستثمرين

وأشار إلي أهمية التوسع يف طرح شركات اخلدمات يف موانيء شرق بورسعيد وإعادة النظر يف 

ع يف انشاء حمطات جبانب التوس 800بعض القرارات اخلاصة بتعريفة األنشطة واخلدمات ومنها القرار 

متوين سفن جمهزة بالغاز الطبيعي والعمل علي زيادة تنافسية املوانيء املصرية وحتسني مؤشرات 

 .التجارة عرب احلدود

وأضاف، أن إعادة النظر يف كافة القرارات اليت تؤثر علي اسعار اخلدمات والنوالني البحرية البحري 

 . "ضرورة"اصبحت 

 


