
 

 

  



 

 

 إرادة اإلنجاز ..2021

  

يمثل التحدي  2020بينما كان عام الجائحة 

األبرز أمام االقتصاد العالمي؛ فإنه كان بمثابة 

االقتصادية  المنطقةالفرصة المواتية أمامنا في 

لقناة السويس لترتيب األوراق وتفعيل السياسات 

التي تمكننا من تحقيق االستفادة المثلى من 

المقومات واإلمكانات العظيمة التي تمتلكها 

المنطقة سواء مزايا الموقع االستراتيجي كمحور 

عالمي للتجارة أو المقومات اللوجستية والمزايا 

و تنفيذ المرحلة االستثمارية، وذلك لالنطالق نح

الثانية من استراتيجيتنا الطموحة "خلق الفرصة"، 

وهي مرحلة التمكين لموارد ومقومات الهيئة 

ومشروعاتها المختلفة ضمن مخطط السنوات 

 .2020/2025الخمس 

عام "إرادة اإلنجاز"، انطلقنا  2021وفي عام  

نحو تمهيد المناخ لالستثمار عن طريق إصدار 

التي تساهم في إزالة كافة عدد من القرارات 

المعوقات أمام االستثمار بالمنطقة، وكذلك خلق 

للمنطقة  جديدة مزايا وحوافز استثمارية

 المصرية بالموافقة قامت الحكومةفاالقتصادية؛ 

 لتصديرلإصدار القواعد الخاصة على 

من وإلى المنطقة االقتصادية، واالستيراد 

مات السلع والبضائع والخدقرارات إعفاء و

ومنح  القيمة المضافة،من ضريبة  بالمنطقة

 5تصريح إقامة للمستثمرين األجانب لمدة 

انضمام المنطقة لبرنامج دعم سنوات، و

الصادرات المصري ورد األعباء التصديرية 

ون كذلك تعديل بعض بنود الالئحة التنفيذية لقانو

غيرها من القرارات و ،المنطقة االقتصادية

والمزايا التي تجعل المنطقة االقتصادية الوجهة 

وهو ما تم ا، ا ودولي  المفضلة لالستثمار إقليمي  

ترجمته في تنامي حجم التعاقدات والمشروعات 

الفعلية التي دشنتها الهيئة مع شركاء التنمية من 

 .المستثمرين وأصحاب األعمال

واالستراتيجيات  2030ا مع رؤية مصر واتساق  

القومية نحو توطين الصناعة في مختلف 

القطاعات، وإحالل الواردات، والتحول نحو 

منا بالعمل على جذب ق االقتصاد األخضر،

االستثمارات في قطاعات صناعية مستهدفة، 

وهو ما نجحنا بالفعل في تنفيذه فتم إنهاء التعاقد 

على مشروعات فعلية في مجال صناعة 

مثل مجمع البحر األحمر  البتروكيماويات

مليار  7.5للبتروكيماويات باستثمارات بلغت 

دوالر، وكذلك إنشاء مجمع صناعي متكامل 

 تاج الميثانول ومشتقاته بالعين السخنةإلن

مما يساهم في  مليار دوالر 2.5باستثمارات 

االكتفاء الذاتي من تلك المنتجات وتحقيق فائض 

للتصدير يقلل بدوره فاتورة االستيراد إيذان ا 

بتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول 

البترول والغاز، فضال  عن العمل على تنفيذ 

ف االستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بهد

توطين تلك الصناعة والصناعات المغذية لها 

من االكتفاء  وتنمية الصادرات من السيارات بدال  

 .بالصناعات التجميعية فقط

 وتزامن ا مع استضافة مصر لقمة المناخ

COP27  تسابق المنطقة  نوفمبر القادمفي

االقتصادية لقناة السويس الزمن لعقد الشراكات 

طين صناعة الهيدروجين والعقود الفعلية نحو تو

األخضر والذي يعد أحد روافد االستثمار األجنبي 

ا لتزايد الطلب العالمي على الوقود  المباشر نظر 

منخفض الكربون لتقليل االنبعاثات الكربونية 

الخطيرة والتحول نحو االقتصاد األخضر، وهو 

التوجه الرئيسي حالي ا والملف األبرز على أجندة 

ويساهم في ذلك ما تمتلكه  الدولة المصرية؛

المنطقة االقتصادية من استعدادات في 

مشروعات البنية التحتية واستغالل شبكة تصدير 

الغاز الطبيعي، وبالتنسيق المتواصل مع هيئة قناة 

السويس يمكن تحقيق االستفادة المثلى من الميزة 

% من 15النسبية الكبرى لدينا وهي مرور 

ر قناة السويس ما يتيح حركة المالحة العالمية عب

ا ضخمة لرفع تنافسيتها بتحويلها إلى مركز  فرص 



 

 

، حيث تقوم المنطقة عالمي لتموين السفن

االقتصادية بالتفاوض مع تحالفات عالمية إلقامة 

مشروعات إلنتاج الهيدروجين األخضر في 

 ."منطقتي "السخنة" و"شرق بورسعيد

ا في المنطقة وكبرهاٍن واضحٍ على قدراتن

 اتاألزماالقتصادية لقناة السويس على إدارة 

أزمة  فيبكفاءةٍ وفعالية قمنا بمعالجة ما واجهناه 

لتفضيل  انظر  تكدس الحاويات بميناء السخنة 

بعض الخطوط المالحية العالمية التوجه نحو 

إقليمي ا فتوجهت  بنظرائه  ميناء السخنة مقارنة  

، لسخنةلحركة تداول الحاويات بشكل مكثف 

معالجة لوسرعان ما اتخذنا قرارات عاجلة 

التنسيق مع ب األزمة وبحث الحلول الناجزة لها

تجاوزنا قد و ،الجهات المعنية وشركاء التنمية

ا أزمة انخفاض معدال تداول الحاويات  تأيض 

بميناء غرب بورسعيد من خالل قيامنا بإطالق 

رحالت قطار نقل الحاويات من السخنة إلى 

غرب بورسعيد األمر الذي مثَّل انفراجة  كبرى 

 .لتلك األزمة

وتأكيد ا على ريادتها اإلقليمية، وما تتمتع به 

المنطقة االقتصادية لقناة السويس من موقع متميز 

ا في جغرافي ا؛ تحر ص الهيئة على التواجد دائم 

العمق اإلفريقي سواء بالتنسيق والتفاهم مع 

اإلفريقية المختلفة في إطار االتفاقيات  المنظمات

الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية منطقة التجارة 

دولة إفريقية  35الحرة اإلفريقية والتي تشترك 

في توقيعها لزيادة التبادل التجاري وتشجيع 

ر في بلدان القارة، كما تحرص المنطقة االستثما

االقتصادية على االنضمام لبعض المنظمات ذات 

نطاق العمل المشترك فجاء فوزها بعضوية 

اللجنة التنفيذية لمنظمة المناطق االقتصادية 

اإلفريقية تأكيدا على هذا التوجه، وتأتي تلك 

الخطوات في سبيل التنسيق لمواجهة المتغيرات 

حيطة، وهو ما تنشده الدولة المصرية اإلقليمية الم

 ."كتوجه استراتيجي في "الجمهورية الجديدة

ا أتوجه بالشكر للقيادة السياسية على دعمها  وختام 

الكامل للمنطقة وكذلك مجلس الوزراء المصري 

في تشجيع االستثمار بالمنطقة،  ايألو جهد   الذي ال

لكل من ساهم في اجتياز الطريق الذي  والشكر

اه مع ا في سنواٍت سابقة تالحقت فيها رسمن

ما ننٌشده في الجهود بقفزات متسارعة نحو إنجاز 

التنمية الشاملة على كافة المحاور  تحقيق

والمستويات تنفيذ ا الستراتيجيتنا الواضحة التي 

أثمن المجهودات العظيمة كما نسير وفقها، 

والمشغلين  لشركائنا من المطورين الصناعيين

 .بالموانئ والمستثمرين وأصحاب األعمال

 

 رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس

 المهندس/ يحيى زكي

 

  



 

 

 الفعاليات والتعاقداتأبرز 

 "تعديل الالئحة التنفيذية" 2021يناير  10

الالئحة التنفيذية لقانون المناطق االقتصادية بتعديل بعض أحكام  2021لسنة  97قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

الخاصة، والذي يطبق على المنطقة االقتصادية لقناة السويس ومن أبرز أحكامها النفاذ للسوق المحلية ومعاملة 

السلع الواردة من داخل البالد إلى المناطق االقتصادية الخاصة كالسلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على 

 فة بسعر صفر.القيمة المضا

 "تسهيالت تمويلية" 2021أبريل  11
تم توقيع عقد تمويل مشترك طويل األجل 
لصالح الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 

بنوك مصرية بقيمة  6لقناة السويس مع 
مليارات جنيه موجهة الستكمال  10

أعمال التطوير في البنية التحتية 
والمرافق في المناطق الصناعية 

 والموانئ التابعة للمنطقة االقتصادية.

 

"تطوير ميناء  2021أبريل  22

 السخنة"

المنطقة االقتصادية لقناة السويس  توقيع
والهيئة العامة للطرق والكباري عقد 

وذلك في  تطوير ميناء العين السخنة،
إطار تحويل الميناء إلى أكبر ميناء 
محوري على البحر األحمر والشرق 
األوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق 

 والغرب.
 

 



 

 

 "قواعد االستيراد والتصدير" 2021مايو  19

على القواعد الخاصة باالستيراد والتصدير من وإلى المنطقة االقتصادية لقناة السويس،  مجلس الوزراء ةافقمو
والبيئية والفنية المتعلقة باالستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة وكذا نظم الرقابة الصحية 

 للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.

"تصديق  2021مايو  30
 جمهوري"

صّدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رئيس الجمهورية على القانون 

بمنح امتياز  2021لسنة  65رقم 
سليم إنشاء وتشغيل وإعادة ت

محطة دحرجة "رورو" بنظام 
في ميناء شرق  (B.O.T)الـ

 بورسعيد.

 

 

"منطقة صناعية  2021يونيو  8

 بولندية"

توقيع اتفاقية بين اقتصادية قناة 
السويس ومنطقة إقليم كاتوفيتسا 
البولندية إلنشاء منطقة صناعية 

وهي  في العين السخنة،بولندية 
أول منطقة اقتصادية بولندية 

 حدود بالدها.خارج 

 

"مجمع البحر األحمر  2021أبريل 28

 للكيماويات"

مليار دوالر شهد الدكتور  7,5باستثمارات 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 
عقد إنشاء أكبر مجمع لصناعات البتروكيماويات 
بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بين شركتي 
التنمية الرئيسية للمنطقة االقتصادية لقناة السويس 
والبحر األحمر للتكرير والبتروكيماويات في 

طار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق إ
 المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

 

 



 

 

"مركز  2021يوليو  25

 مرسيدس"

وقعت المنطقة االقتصادية لقناة 

 –مرسيدس "السويس مع شركة 

باألحرف األولى إلنشاء  اعقد   "بنز

مركز لوجيستي وإعادة التوزيع 

 بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

 

 

"منطقة صناعية روسية  2021يوليو  29

 بالسخنة"

رئيس المنطقة أعلن المهندس يحيى زكي 

االقتصادية لقناة السويس عن نجاح المباحثات 

والمفاوضات مع الجانب الروسي بشأن توسيع 

نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة 

االقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين 

السخنة، حيث تقام منطقة صناعية روسية على 

ألف متر مربع بالسخنة كمرحلة  500مساحة 

 أولى.
 

 مصر"-"استثمارات تيدا 2021يوليو  30

وضع حجر األساس لمشروع تصنيع وإنتاج 
أجهزة كهربائية بالمنطقة الصناعية الصينية 

 "يجيبتإميديا "بالسخنة، حيث تقيم شركة 
الصينية والتي تعمل في مجال صناعة األجهزة 

 "مصر-تيدا"الكهربائية مشروعها داخل منطقة 
 مليون دوالر. 25باستثمارات 

 

 
 



 

 

"محطة صب جاف  2021أغسطس  9

 بشرق بورسعيد"

إنشاء محطة صب جاف توقيع عقد 
للحبوب والغالل بشرق بورسعيد من 
قبل تحالف شركتي روتس كومودوتيس 

 2.2وروزا جرينز بتكلفة استثمارية 
 500مليار جنيه، وتقام المحطة بطول 

مربع، ألف متر  267متر، ومساحة 
فرصة  400ويوفر المشروع نحو 

عمل، ومن المتوقع أن يبلغ حجم تداول 
مليون طن  7.2إلى  1.5المحطة من 

  سنوي ا.

"اتفاقية  2021أغسطس  25
 مساهمين"

شهد المهندس طارق المال وزير 
البترول والثروة المعدنية، بحضور 
المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة 

والمهندس االقتصادية لقناة السويس 
عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة 
المصرية العامة للبترول وهشام عكاشة 
رئيس البنك األهلي المصري، توقيع 
اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة "مصر 
للميثانول والبتروكيماويات" إلنتاج 

  الميثانول واألمونيا.
 

 "one in Expo2020ZSC" 2021أكتوبر  91

حيث شارك نخبة من  -"الراعي الرسمي" للجناح المصري-دبي  2020فعاليات متميزة بإكسبو في المشاركة 

كبار المستثمرين المحليين واألجانب كمتحدثين لعرض تجاربهم وقصص النجاح داخل المنطقة والتعريف بالفرص 

 االستثمارية المتاحة أمام المستثمرين حول العالم داخل المنطقة االقتصادية.

 النقل الذكي"معرض " 2021ر نوفمب 9

، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح TransMEA 2021المشاركة في فعاليات مؤتمر النقل الذكي في دورته الرابعة  

واطلع سيادته على تطوير ميناء السخنة من خالل شرح  السيسي رئيس الجمهورية جناح المنطقة بالمعرض،

بجانب األحواض  أحواض جديدة 4لماكيت التطوير المتضمن إنشاء  المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة االقتصادية

ا، 18مق عوب كم 18بأرصفة متعددة األنشطة بطول  (2، 1)القديمة  تحتوي  مليار جنيه 20بتكلفة استثمارية  متر 

محطات للحاويات ومحطة صب سائل وأخرى للفحم ومحطات للبضائع العامة ومحطة دحرجة سيارات ومحطة 

ومناطق تجارية  ،(2مليون م 5.6وإنشاء ساحات تداول بمساحة )، للبتروكيماويات ومحطة متعددة األغراض

كم( متصلة بالقطار الكهربائي  33( تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول )2كم 5.3ولوجستية بمساحة )

 ،كم تقريب ا ليربط بين األرصفة والميناء 14السريع السخنة/ مرسى مطروح باإلضافة إلى الطريق الشرياني بطول 

 .م1050إنشاء حاجز أمواج بطول و



 

 

"منتدى مصري  2021نوفمبر  23

 بحريني"

المشاركة في منتدى األعمال المصري 

رجال األعمال البحريني الذي نظمته جمعية 

المصريين مع جمعية رجال األعمال 

البحرينية لتعريف الجانب البحريني 

بالصناعات المستهدف توطينها في مناطق 

وموانئ المنطقة االقتصادية والتي تم 

اختيارها بناء  على دراسة متكاملة لألسواق 

العالمية واحتياجات ومتطلبات األسواق 

اتب المحلية واإلقليمية، مع أحد المك

االستشارية العالمية لتتماشى ورؤية الهيئة 

 واستراتيجية وسياسات الدولة المصرية.

 

 "تواجد إفريقي" 2021ديسمبر  2

"اقتصادية قناة السويس" بمقعد عضوية  فوز

 اإلفريقية، AEZOاللجنة التوجيهية لمنظمة 

وقد جاء إعالن حصول الهيئة على هذا المقعد 

متها منظمة المناطق خالل االنتخابات التي نظ

االقتصادية اإلفريقية افتراضي ا والذي عقد 

ا في دولة غانا.  مؤخر 

 
 "منتدى األعمال المصري المجري" 2021ديسمبر  7

المشاركة في منتدى األعمال المصري المجري في العاصمة المجرية بودابست بهدف بحث سبل التعاون المشترك 

وأصحاب األعمال في المجر للتعريف بأوجه االستثمار في المنطقة االقتصادية، والتواصل المباشر مع الشركات 

 وكذلك استعراض الصناعات المجرية التي يمكن أن تُقام بالمناطق الصناعية.

 

 "صفر قيمة مضافة" 2021ديسمبر  13

يقضي بخضوع واردات  موافقة مجلس النواب على التعديل التشريعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي

المنطقة من السلع والبضائع والخدمات لسعر )صفر( عند استيرادها من السوق المحلي، ما يعني حوافز استثمارية 

 جديدة لتعزيز االستثمار بالمنطقة.



 

 

"الشركة العالمية  2021ديسمبر  21

 للميثانول"

توقيع عقد إنشاء مجمع "العالمية للميثانول" 

بين  دوالر مليار 2,6 بالسخنة باستثمارات

شركة التنمية الرئيسية وأبوقير لألسمدة 

وحلوان لألسمدة واألهلي كاپيتال 

يقام المجمع الصناعي ، ولالستشارات المالية

المتكامل إلنتاج الميثانول واألمونيا على 

بالمنطقة الصناعية في  ²مليون م 2مساحة 

 1.4السخنة، وتصل طاقته اإلنتاجية إلى 

ن الميثانول واألمونيا، ليستهدف مليون طن م

فرصة عمل مباشرة وغير  1200توفير 

مباشرة ضمن مخطط اقتصادية قناة السويس 

 .2030لتوفير مليون فرصة عمل بحلول 

 

 

 "الرخصة الذهبية" 2021ديسمبر  23

المعروض من في أولى اجتماعاته بالمقر الجديد بالعاصمة اإلدارية وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار 

الهيئة العامة لالستثمار والمتعلق بشروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة )الرخصة الذهبية( للمشروعات 

( من قانون االستثمار الخاصة بالحوافز 11االستثمارية وأنشطة االستثمار بالقطاعين )أ(، و)ب( طبق ا لحكم المادة )

ة االقتصادية لقناة السويس تخضع للقطاع االستثماري )أ(، وهو ما يعني االستثمارية، والجدير بالذكر أن المنطق

  تمتع المنطقة بمزايا القرار المزمع تنفيذه.



 

 

 الموانئنشاط 

 "الكهرباء اتريش" 2021يناير  21

استقبال ميناء األدبية التابع للمنطقة 

 Tian Fuاالقتصادية لقناة السويس للسفينة 

"ريشة"  60القادمة من الصين وعلى متنها 

خاصة بمحطة توليد الكهرباء من الرياح 

 .آالف طن 8لرأس غارب وملحقاتها بحمولة 

 
 

 ""زيارة تفقدية للسخنة 2021فبراير  2

لمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة االقتصادية وا ،لفريق مهندس كامل الوزير وزير النقلل ومتابعةزيارة تفقدية 

شركة  42، بحضور االستشاري المصري لمشروع تطوير الميناء ورؤساء عدد لميناء العين السخنة لقناة السويس

ل أعمال إنشاء وتطوير ميناء السخنة مقاوالت مصرية وطنية هي الشركات القائمة بالتنفيذ، وذلك لمتابعة استكما

تزامن ا مع تنفيذ القطار الكهربائي السريع )العين السخنة/ اإلسكندرية/ العلمين الجديدة( في إطار توجيهات فخامة 

 السيسي رئيس الجمهورية. عبد الفتاحالرئيس 

 "إعادة تشغيل ميناء العريش" 2021فبراير  17

عن نجاح الهيئة االقتصادية في إعادة تشغيل عالن اإل

ميناء العريش البحري التابع لها بالتنسيق مع القوات 

 8بعد توقف لمدة  المسلحة وجهات الدولة المعنية

تصدير وذلك ل سنوات جراء العمليات األمنية،

البحر المتوسط بجانب البضائع السيناوية ألسواق 

االستمرار في عمليات التطوير التي تقوم بها المنطقة 

تعمل الهيئة حالي ا على تطوير كما لرفع كفاءة الميناء، 

الميناء من خالل تنفيذ أعمال للحوض األول 

م لتصبح 915والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 

يجري إنشاء  ، كمام1165إجمالي أطوال األرصفة 

م، ومد 250ف بحري تجاري جديد بطول رصي

، كما م1320حاجز األمواج الرئيسي للميناء بطول 

مليار  4يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 

سفينة  11وقد نجح الميناء في استقبال ، هذا جنيه

ألف طن أسمنت وملح لتصديرهما من  50لتصدير 

 سيناء لألسواق الخارجية.

 

 



 

 

"سفينة تجارية  2021مارس  10

 بالطور"

استقبال ميناء الطور التابع للمنطقة 

االقتصادية لقناة السويس )القطاع الجنوبي( 

( وعلى متنها شحنة TRUST-1السفينة )

رأس قادمة من  1495عجول حية بعدد 

بالسودان، وهي تعد أول سفينة ميناء سواكن 

تجارية يستقبلها الميناء بعد توقف عدة 

سنوات حيث كان يقتصر الميناء على 

استقبال مراكب الصيانة الخاصة بحفارات 

 البترول.

 

 

"سفينة كلينكر بشرق  2021أبريل  5

 بورسعيد"

 CLIPPER ISADORAمغادرة السفينة 

ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة 

االقتصادية لقناة السويس متجهة إلى دولة 

ساحل العاج كأول سفينة تصدير لمادة 

ألف طن من شركة  50الكلينكر الخام بحمولة 

أسمنت العريش، بعد عمليات شحن ونقل على 

مدار أربعة أيام على األرصفة الجديدة 

ناء، حيث تعد هذه المادة من بضائع بالمي

الصب الجاف الواجب تداولها باشتراطات 

بيئية محددة وبمعايير دقيقة تحول دون حدوث 

تلوث بيئي أثناء عمليات التشوين والنقل، 

وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس 

الجمهورية لتحويل موانئ الجمهورية إلى 

يير موانئ خضراء صديقة للبيئة، واتباع المعا

 العالمية لالستدامة.

 

 

 ن"ان عمالقتا"سفينت 2021أغسطس  28

في آن واحد حيث تم تقديم  Tripple Eسفينتين عمالقتين ناقلتين للحاويات طراز استقبال ميناء شرق بورسعيد 

الستقبال الرصيف سفينتين من هذا  الخدمة لهما في آن واحد على ذات الرصيف في سابقة هي األولى من نوعها،

وذلك يرجع إلى االستثمارات الضخمة التي ضختها شركة قناة السويس للحاويات  النوع وشحنهما في وقت واحد

 مليون دوالر. 60بنحو 

  



 

 

 "زيادة معدل التداول" 2120سبتمبر  24

بنسبة  2021زيادة في معدل تداول الواردات من الحاويات خالل الفترة من يناير حتى يونيو تحقيق ميناء السخنة 

يتعلق بحجم  ٪ عن العام السابق فيما23٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما حقق الميناء زيادة بنسبة 39

٪ عن نفس الفترة من العام السابق إلجمالي حركة التداول 25الصادرات من الحاويات وشهد الميناء زيادة بنسبة 

بالسخنة لمناقشة أخر مستجدات األعمال  -داخل الميناء جاء ذلك خالل لقائه بمسئولي شركة موانئ دبي العالمية

 داخل الميناء التابع للمنطقة االقتصادية.

 "أكبر ونش في العالم" 2021أكتوبر  4

استقبال ميناء األدبية التابع للمنطقة االقتصادية 

لقناة السويس أكبر ونش في العالم بحمولة 

طن، ويأتي ذلك  400طن ويبلغ وزنه  1200

في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة في خدمة 

المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات 

الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات والمهمات 

 وتلك التي تستخدم في أعمال اإلنشاءات.

 
 "نمو حركة التداول" 2021نوفمبر  28

تحقيق األرصفة الجديدة بشرق بورسعيد أعلى حجم تداول خالل الربع األول من العام المالي الجاري 

طن وذلك بعد توسعة الدائرة الجمركية، وارتفاع حركة تداول الحاويات  1179525بإجمالي  2021/2022

وارتفعت حركة الحاويات الوارد  2020/2021العام المالي ٪ مقارنة بالربع األول من 13.3الصادر بنسبة 

٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتأتي هذه المؤشرات المرتفعة بعد إعطاء السيد الرئيس عبد 28.7بنسبة 

 2019نوفمبر  27الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لتشغيل األرصفة الجديدة بشرق بورسعيد، في 

ا في شرق المتوسط. والذي ا في أداء الميناء األكثر تميز   كان تحوال  كبير 

 

 "أول قطار حاويات" 2021ديسمبر  3

وصول أول رحلة قطار نقل حاويات من ميناء 
السخنة إلي ميناء غرب بورسعيد، وذلك في إطار 
قيام المنطقة االقتصادية بالعمل على تسهيل 

جابة لحل األعمال أمام المستثمرين وسرعة االست
هذه الرحلة تعد أول تشغيل تجريبي ، المشكالت

لقطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة 
حاوية  50لغرب بورسعيد حيث تبلغ حمولته 

مكافئة، وذلك بعد إنهاء جميع اإلجراءات 
واللوجستيات الخاصة بالنقل من السخنة 

إجراءات لبورسعيد، ومن ثم االنتهاء من كافة 
اإلفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها 

 لميناء غرب بورسعيد.

 



 

 

 

 "أول سفينة رورو" 2021ديسمبر 28
ألول مرة يستقبل الرصيف الجديد بالحوض 

ميناء العين السخنة أول سفينة "رورو" الثاني ب
Cattleya ACE  يابانية الجنسية على متنها

 متر، 199,99بطول السفينة سيارة  167
 متر. 32,26وعرض 

 
 

 مؤشرات أداء الموانئ

 
 ميناء السخنة

 

تقوم المنطقة االقتصادية لقناة السويس بتطوير ميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على  •

أحواض بجانب األحواض القديمة  4إنشاء مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ  20البحر األحمر بتكلفة استثمارية 

( 2مليون م 5.6متًرا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة ) 18مق كم أرصفة بحرية جديدة وع 18( جديدة و2،1)

كم( متصلة  33( تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول )2كم 5.3ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة )

كم تقريبًا  14مرسى مطروح باإلضافة إلى الطريق الشرياني بطول  ↔ بالقطار الكهربائي السريع السخنة

حواض بأرصفة األإنشاء يجري ، وم1050ليربط بين األرصفة والميناء باإلضافة الى إنشاء حاجز أمواج بطول 

تحتوي: )محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة،  ذات أنشطة متنوعة

 ع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة األغراض(.ومحطة للبضائ

 

سفينة صب  88سفينة صب جاف، وعدد  50حاوية، وعدد  248عدد  2021استقبل ميناء السخنة خالل عام  •

ألول مرة  سائح، ودخول سفينة رورو 88سفن بضائع عامة، كما شهدت دخول سفن سياحية بعدد  9سائل، و

سفينة سيارة، كما استقبلت  617لتوسعة الجديدة للحوض الثاني بميناء السخنة بحمولة لبعد التشغيل الرسمي 

 .ألف طن 160أكبر سفينة صب جاف بحمولة  تعد حديد عمالقة

 يناء األدبيةم

سفينة  40ون طن، وملي 1.1بحمولة جاوزت  محواهسفينة بضائع عامة غير  146استقبل ميناء األدبية عدد 

ألف طن تقريبًا، كما  930ألف حاوية بحمولة إجمالية قدرها  88بعدد حاويات يزيد عن  محواهبضائع عامة 

سفينة صب سائل بحمولة  138مليون طن، و 2.75سفينة صب جاف بإجمالي حمولة قاربت  87استقبلت 

 % عن العام السابق.12سبة مليون طن، بمعدل نمو في الحاويات بن 1.72إجمالية قدرها حوالي 

  



 

 

 ميناء شرق بورسعيد

مليون حاوية بإجمالي حمولة قاربت  3.1سفينة بعدد حاويات نحو  1303استقبل ميناء شرق بورسعيد عدد 

 مليون طن. 32.1

 ميناء غرب بورسعيد

بحمولة إجمالية ألف حاوية  388.5سفينة بعدد حاويات بلغ نحو  1162استقبل ميناء غرب بورسعيد عدد 

 مليون طن. 3.94تزيد على 

 ميناء العريش
 

تعمل الهيئة على تطوير الميناء من خالل تنفيذ أعمال للحوض األول والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 
 ،مليار جنيه 4م، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 1165م لتصبح إجمالي أطوال األرصفة 915

 ألف طن. 216جاوزت  تسفينة بإجمالي حموال 50عدد  فور إعادة تشغيله استقبل ميناء العريشوقد 
 

 مؤشرات مالية

 3.2مبلغ  2020/2021في نهاية السنة المالية الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس بلغت إيرادات 

األسبق، وذلك بعد اعتماد الجهاز المركزي مليون جنيه عن العام المالي  467مليار جنيه بزيادة قدرها 

رغم سياسات الترشيد وتقليص اإلنفاق التي تتبعها  للمحاسبات للميزانية والذي أشاد بدوره باألداء المالي للهيئة

 الهيئة طبقًا للسياسة العامة للدولة.

ه، وترجع تلك الزيادة في مليار جني 7.5مليار جنيه؛ لتصبح  2.3هذا وقد ارتفعت قيمة األصول الثابتة بمبلغ 

 100األصول إلى إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية منها محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بقدرة 

 يوم، وإنشاء محطة محوالت بميناء بورسعيد، والخط الناقل للمياه المحالة بالمنطقة الصناعية بالسخنة./3ألف م

 لقاءاتالو زياراتأبرز ال

"وفد التجارة الحرة  2021يناير  19

 اإلفريقية"

 يزور اإلفريقية الحرة التجارة منطقةوفد  
"وامكيلي ميني"  رئاسةالمنطقة االقتصادية  ب

سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية، للتعرف عن قرب على المنطقة 
االقتصادية لقناة السويس والقطاعات الصناعية 
التي تعمل بها، وكذلك التعرف على الفرص 

لديها كواحدة من ضمن  االستثمارية المتاحة
المشروعات القومية الهامة في مصر، وبحث 
سبل التعاون ودفع التبادل التجاري المشترك بين 

 دول القارة اإلفريقية.
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKVIfydYbEiJxJ0xrW1wcxRkP2mV7XNBZOtBSLDE9DFaRMMz8WLhMt9PHjwsC2XJynXaM9lkSC4lY8Y-gZh2H-nTe2Nt748R-zjBjIRTpRkJHLz95b_TN8jMCVOv4loKnrTzCPsTSIcy4YEfxg6_Pz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKVIfydYbEiJxJ0xrW1wcxRkP2mV7XNBZOtBSLDE9DFaRMMz8WLhMt9PHjwsC2XJynXaM9lkSC4lY8Y-gZh2H-nTe2Nt748R-zjBjIRTpRkJHLz95b_TN8jMCVOv4loKnrTzCPsTSIcy4YEfxg6_Pz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKVIfydYbEiJxJ0xrW1wcxRkP2mV7XNBZOtBSLDE9DFaRMMz8WLhMt9PHjwsC2XJynXaM9lkSC4lY8Y-gZh2H-nTe2Nt748R-zjBjIRTpRkJHLz95b_TN8jMCVOv4loKnrTzCPsTSIcy4YEfxg6_Pz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKVIfydYbEiJxJ0xrW1wcxRkP2mV7XNBZOtBSLDE9DFaRMMz8WLhMt9PHjwsC2XJynXaM9lkSC4lY8Y-gZh2H-nTe2Nt748R-zjBjIRTpRkJHLz95b_TN8jMCVOv4loKnrTzCPsTSIcy4YEfxg6_Pz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKVIfydYbEiJxJ0xrW1wcxRkP2mV7XNBZOtBSLDE9DFaRMMz8WLhMt9PHjwsC2XJynXaM9lkSC4lY8Y-gZh2H-nTe2Nt748R-zjBjIRTpRkJHLz95b_TN8jMCVOv4loKnrTzCPsTSIcy4YEfxg6_Pz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKVIfydYbEiJxJ0xrW1wcxRkP2mV7XNBZOtBSLDE9DFaRMMz8WLhMt9PHjwsC2XJynXaM9lkSC4lY8Y-gZh2H-nTe2Nt748R-zjBjIRTpRkJHLz95b_TN8jMCVOv4loKnrTzCPsTSIcy4YEfxg6_Pz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKVIfydYbEiJxJ0xrW1wcxRkP2mV7XNBZOtBSLDE9DFaRMMz8WLhMt9PHjwsC2XJynXaM9lkSC4lY8Y-gZh2H-nTe2Nt748R-zjBjIRTpRkJHLz95b_TN8jMCVOv4loKnrTzCPsTSIcy4YEfxg6_Pz&__tn__=*NK-R


 

 

 "اجتماع رئاسي" 2021فبراير  21

مع الدكتور  السيسياجتماع الرئيس عبد الفتاح 

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 

والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس 

الجمهورية للمشروعات القومية 

واالستراتيجية، والمهندس يحيى زكي رئيس 

، والفريق السويس لقناة االقتصادية المنطقة

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لالطالع 

على المشروعات الجارية لتطوير القطاعات 

الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة 

السويس باإلضافة إلى عرض الموقف التنفيذي 

الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، 

وعات ميناء شرق بورسعيد، فضال  عن ومشر

ميناء العين السخنة الميناء الرئيسي على ساحل 

البحر األحمر والذي يربط بين موانئ الشرق 

 .األوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا

 

 

 "سفير االتحاد األوروبي" 2021مارس  5

سفير االتحاد  زيارة السيد/ كريستيان برجير
األوروبي لبحث مجاالت التعاون وتعزيز 
الفرص التجارية واالقتصادية من خالل تقديم 
الدعم الفني الخاص للمنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، في ظل عملية التنمية والتطوير التي 
تقوم بها المنطقة تحقيق ا لرؤية القيادة السياسية في 

ات والعمل جذب االستثمارات وتوطين الصناع
على إنشاء قواعد صناعية لكبرى الشركات 

  العالمية.
 

 "إعادة تشكيل المجلس األعلى للموانئ" 2021أبريل  1

االجتماع األول للمجلس األعلى للموانئ، بعد قرار إعادة تشكيله، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 
وحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة االقتصادية لقناة السويس، 

الوهاب، رئيس الهيئة العامة لالستثمار  ستشار محمد عبدواللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، والم
 والمناطق الحرة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

ا محوري ا في إطار استراتيجية الدولة نحو تحويل مصر لم ثقٍل في مجال  ركز  ويلعب المجلس األعلى للموانئ دور 
الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على رفع كفاءة  دالتجارة العالمية، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عب

وتطوير الموانئ المصرية، وتحويلها إلى موانئ ذات معايير عالمية تمتاز بقدرتها على جذب أكبر حجم ممكن من 
 التجارة العالمية إلى جانب إنشاء موانئ جديدة.

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcJYClZ3hPcjJbWwQD2XHLsOKoXChYp38kDdHXCzZRfwbMFKBlflk3YMTdXPkSrqPBmQVvlK99daUP7FTZe7CQ4CK-JAuGqd7Mdhvgx8IhYkFpOPyDcgS5BiKxNO7sDJegNh-FNuviSW_SW249JLfO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcJYClZ3hPcjJbWwQD2XHLsOKoXChYp38kDdHXCzZRfwbMFKBlflk3YMTdXPkSrqPBmQVvlK99daUP7FTZe7CQ4CK-JAuGqd7Mdhvgx8IhYkFpOPyDcgS5BiKxNO7sDJegNh-FNuviSW_SW249JLfO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcJYClZ3hPcjJbWwQD2XHLsOKoXChYp38kDdHXCzZRfwbMFKBlflk3YMTdXPkSrqPBmQVvlK99daUP7FTZe7CQ4CK-JAuGqd7Mdhvgx8IhYkFpOPyDcgS5BiKxNO7sDJegNh-FNuviSW_SW249JLfO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcJYClZ3hPcjJbWwQD2XHLsOKoXChYp38kDdHXCzZRfwbMFKBlflk3YMTdXPkSrqPBmQVvlK99daUP7FTZe7CQ4CK-JAuGqd7Mdhvgx8IhYkFpOPyDcgS5BiKxNO7sDJegNh-FNuviSW_SW249JLfO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcJYClZ3hPcjJbWwQD2XHLsOKoXChYp38kDdHXCzZRfwbMFKBlflk3YMTdXPkSrqPBmQVvlK99daUP7FTZe7CQ4CK-JAuGqd7Mdhvgx8IhYkFpOPyDcgS5BiKxNO7sDJegNh-FNuviSW_SW249JLfO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcJYClZ3hPcjJbWwQD2XHLsOKoXChYp38kDdHXCzZRfwbMFKBlflk3YMTdXPkSrqPBmQVvlK99daUP7FTZe7CQ4CK-JAuGqd7Mdhvgx8IhYkFpOPyDcgS5BiKxNO7sDJegNh-FNuviSW_SW249JLfO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcJYClZ3hPcjJbWwQD2XHLsOKoXChYp38kDdHXCzZRfwbMFKBlflk3YMTdXPkSrqPBmQVvlK99daUP7FTZe7CQ4CK-JAuGqd7Mdhvgx8IhYkFpOPyDcgS5BiKxNO7sDJegNh-FNuviSW_SW249JLfO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcJYClZ3hPcjJbWwQD2XHLsOKoXChYp38kDdHXCzZRfwbMFKBlflk3YMTdXPkSrqPBmQVvlK99daUP7FTZe7CQ4CK-JAuGqd7Mdhvgx8IhYkFpOPyDcgS5BiKxNO7sDJegNh-FNuviSW_SW249JLfO&__tn__=*NK-R


 

 

 لقاء مصري مجري"

زكي رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس، السفير "أوندراش إيمرا كوفاشي" سفير دولة التقى المهندس يحيى 

المجر بالقاهرة، لمناقشة سبل ومجاالت التعاون بين الطرفين، والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق 

ها توطين الصناعات الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطالق لمشروعات ضخمة من شأن

 .وإحالل الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية واإلقليمية

 2021يونيو  5

رئيس مجلس  مصطفى مدبولي، /د اجتماع

مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الوزراء 

متابعة ل ؛العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس

بتنفيذها في إطار المشروعات التي تقوم الهيئة 

المنطقة االقتصادية لتكون جاذبة  تنمية

 ،الصناعاتوتعمل على توطين لالستثمارات 

 .واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى
 

 

 2021يونيو  5

حضور الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 
اجتماع مجلس إدارة المنطقة االقتصادية لقناة 

؛ لمتابعة الموقف بمقر الهيئة بالسخنة السويس
روعات سواء في البنية التحتية التنفيذي للمش

والمرافق، أو المشروعات االستثمارية األخرى، 
وهو يعد االجتماع الثاني لرئيس الحكومة مع 

ثم قام ، 2020مجلس إدارة المنطقة منذ أكتوبر 
 السائل عمال محطة الصبدته بجولة تفقدية ألسيا

وأعمال التطوير بميناء السخنة، ووضع حجر 
  األساس لمجمع البحر األحمر للبتروكيماويات.

 

 2021يونيو  14

اجتماع د/ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المهندس/ يحيى زكي رئيس اقتصادية قناة السويس، والفريق/ 

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء/ إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتأكيد على 

ية على أجندة أولويات الحكومة، واستعرض اللواء/ الفتاح السيسي بأن تكون المنطقة االقتصاد تكليفات الرئيس/ عبد

إيهاب الفار خالل اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف والري، ومحطات الكهرباء 

 خاصة المحوالت الصناعية وتطوير ميناء شرق بورسعيد.

 2021يونيو  16

لمجلس إدارة صندوق  30على القرارات الصادرة عن االجتماع رقم  148موافقة الحكومة في اجتماعها رقم 

ا من تنمية الصادرات، والتي تضمنت ال يوليو  1موافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبار 

سنوات؛ وذلك فيما يتعلق بتعميق الصناعة "القيمة المضافة"، وزيادة الصادرات، ومساندة  3، ولمدة 2021

 المشروعات المقامة في المنطقة االقتصادية ودعم الصادرات التي تحمل عالمات تجارية مصرية.



 

 

 "وزير الخارجية الماليزي" 2021يونيو  21

التقى السيد/ هشام الدين حسين وزير الخارجية 
الماليزي، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة 
االقتصادية لقناة السويس لمناقشة الفرص 
االستثمارية للجانب الماليزي داخل المنطقة 
االقتصادية، وذلك في إطار زيارته األولى لمصر 
منذ توثيق مهام منصبة في شهر مارس الماضي، 

ذا اللقاء لبحث التعاون المشترك وضخ وقد جاء ه
استثمارات ماليزية في القطاعات الصناعية التي 
تستهدفها المنطقة االقتصادية ضمن خطتها خالل 

2020/2025.  

 "زيارة مصرية لعجمان" 2021يوليو  8

، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان للمهندس يحيى زكي رئيس هللا المويجعي استقبال المهندس عبد

للبترول  "نترناشيونالإليو "المنطقة االقتصادية لقناة السويس وبحضور عدد من المسؤولين ووفد من شركة 

المنطقة ستعراض الفرص االستثمارية المتاحة في ، خالل زيارة وفد من المنطقة لدولة اإلمارات الواالستثمار

 االقتصادية لقناة السويس، وبحث التعاون المشترك.

 "اجتماعات مع شركاء التنمية" 2021يوليو  8

عقد اجتماعات دورية بين المنطقة االقتصادية والمطورين الصناعيين والشركات العاملة بالمنطقة الجنوبية بالعين 
الشركات للتغلب عليها، وكذلك تعريفهم بالقواعد الخاصة السخنة للتعرف على المشكالت والصعوبات التي تواجه 

 باالستيراد والتصدير من وإلى المنطقة االقتصادية.

 "زيارة يابانية" 2021يوليو  14

زيارة السيد/ ماسكي نوكي سفير اليابان لدى 

القاهرة، والوفد المرافق له بمقر الهيئة 

ببورسعيد، وذلك للتعرف على مستجدات 

بالمنطقة االقتصادية والمشروعات األعمال 

الجاري تنفيذها بالقطاع الشمالي من مشروعات 

تطوير منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، حيث قام 

السفير بزيارة ميدانية لموقع مشروع محطة 

تداول السيارات الجاري تنفيذها بمعرفة تحالف 

كي( وشركة  يان وا-من شركات يابانية )تويوتا

 لفرنسية.بلوريه لوجستيك ا

 

 "لقاء مصري هندي" 2021أغسطس  16

سفير دولة الهند “رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس، بالسفير "أجيت جوبتيه يحيي زكي لقاء المهندس 

بالقاهرة، لمناقشة سبل ومجاالت التعاون بين الطرفين والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية 

السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطالق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحالل خاصة العين 

 الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية واإلقليمية.



 

 

 "سفراؤنا بالخارج" 2021أغسطس  25
لقاء المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة 

ا من السفراء  40االقتصادية لقناة السويس بـ سفير 
المصريين المنقولين لرئاسة بعثاتنا الدبلوماسية 
والقنصلية بالخارج، في إطار جهود البعثات 
الدبلوماسية المصرية بالخارج في دعم وترويج 
المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية 
حالي ا، والتعريف بالفرص االستثمارية لجذب 

األجنبية المتنوعة، وفي المزيد من االستثمارات 
نهاية ديسمبر التقى المهندس/ يحيى زكي ببعض 
السادة الدبلوماسيين بدرجة سكرتير أول 
المرشحين لوظيفة مستشار بوزارة الخارجية، 
وكان في استقبال سيادته السيد السفير/ وليد حجاج 

 مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.

 

 

 السودان""زيارة لوفد من  2021أغسطس  26

التقى اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية وفد ا من متدربي مركز 

التنمية اإلدارية بجمهورية السودان، بمقر الهيئة بالعين السخنة للتعرف على الفرص االستثمارية بالمنطقة 

ة التي تنفذها الدولة المصرية، وكذلك االطالع على المصانع والتعريف بمشروعاتها في إطار المشروعات القومي

 المقامة داخل المنطقة والموانئ التابعة.

 "مفاوضات روسية" 2021أغسطس  30
استقبال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة االقتصادية 
لقناة السويس للوفد الروسي وممثلي وزارة الصناعة 

الوطنية وكذلك والتجارة الروسية والمؤسسة التنموية 
ممثلي الشركات الروسية الراغبة في االستثمار 
بالمنطقة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالعين السخنة، 
لتفقد موقع المشروع الخاص بالمنطقة الروسية وكذا 
زيارة بعض الكيانات الصناعية القائمة بالمنطقة 
الصناعية بالسخنة، وذلك في إطار الزيارة التي تم 

يها من قبل الجانبين يوليو الماضي خالل االتفاق عل
االجتماعات المكثفة التي عقدت بموسكو بين المنطقة 
االقتصادية لقناة السويس ووزارة الصناعة والتجارة 

 .الروسية
 

 



 

 

 "بحث تعاون ألماني" 2021سبتمبر  1

زيارة السفير مايكل ماريو كروب سفير ألمانيا لدى 
مسئولي إحدى القاهرة والوفد المرافق له من 

الشركات األلمانية العاملة في الصناعات المغذية 
ا  للسيارات )الضفائر الكهربائية( والمتخصصة أيض 
في مجال صناعة الكابالت ومنظومتها، وذلك 
للتعرف على مستجدات األعمال بالمنطقة االقتصادية 
بشرق بورسعيد المتكاملة والمشروعات الصناعية 

، وبحث سبل التعاون المستهدفة في هذا المجال
  والفرص االستثمارية بين الجانبين.

 

 "لقاء بلجيكي" 2021أكتوبر  4

سفير بلجيكا  المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس، بالسفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس لقاء

لدى القاهرة، وذلك في إطار دعم وترويج المشروعات التي تشهدها المنطقة االقتصادية حالي ا والتعريف بالفرص 

االستثمارية لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية المتنوعة، حيث اهتمام الجانب البلجيكي لالطالع على خطط 

 دية.التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة االقتصا

 "الجايكا" 2021أكتوبر  11

زيارة سفير اليابان بالقاهرة السيد "نوكي 
ماساكي" والوفد المرافق له من "الجايكا" 
اليابانية؛ لبحث فرص االستثمار بالمنطقة، 
وكذلك تقديم الدعم الفني للمنطقة في مجاالت 

السفير والوفد المرافق متنوعة، وعقب اللقاء قام 
ميدانية للمطور الصناعي "السويس له بجولة 

للتنمية الصناعية"؛ لتفقد مشروع "سرايا" وهو 
أحدث المشروعات اليابانية في المنطقة 

 االقتصادية الجاري إنشاؤها.

 

 
 "صناعة الهيدروجين األخضر" 2021نوفمبر  18

الستعراض رؤية المنطقة االقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين المصرية اجتماع الحكومة 

تحالفات عالمية بعروض إلقامة مشروعات إلنتاج الهيدروجين األخضر في  3األخضر بالمنطقة، حيث تقدمت 

أن الدولة المصرية تضع  خالل االجتماع أكد رئيس الوزراءحيث منطقتي "السخنة" و"شرق بورسعيد"، 

مشروعات توطين الهيدروجين األخضر على أجندة أولوياتها، تزامن ا مع استضافة مصر مؤتمر قمة األمم المتحدة 

 خالل العام المقبل. COP27لتغير المناخ القادم 

 "ندوات تعريفية مشتركة" 2021نوفمبر  18

تحديث الصناعة كممثل لوزارة انعقاد ندوة تعريفية بالسخنة تنظمها اقتصادية قناة السويس بالتعاون مع مركز 

 -التجارة والصناعة بهدف التعريف بخدمات الدعم الفني التي يقدمها المركز في مجاالت: "زيادة القدرة التنافسية

تنمية  -االقتصاد األخضر -الخدمات المالية وتيسير الحصول على تمويل -التحول الرقمي والدعم التكنولوجي

وذلك لرفع كفاءة جميع الشركات العاملة بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس، ودفع تحسين اإلنتاجية"،  -الصادرات

 عجلة االستثمار والتنمية وتوفير كافة الخدمات بسهولة ويسر.



 

 

 "الجيترو" 2021نوفمبر  24

بالعين زيارة وفد هيئة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو" لبحث مجاالت التعاون مع اقتصادية قناة السويس 

 السخنة وعقد جلسة مباحثات للتعرف على الفرص االستثمارية ومجاالت التعاون بين الجانبين.

 "رجال األعمال البحرينية" 2021نوفمبر  24

زيارة وفد من جمعية رجال األعمال البحرينية، برئاسة أحمد بن هندي رئيس الجمعية لمقر الهيئة بالعين السخنة 

منتدى األعمال المصري البحريني، وذلك للتعرف فعلي ا على الفرص االستثمارية  على هامش المشاركة في

 بالمنطقة ومشروعاتها في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

 "استثمارات بلغارية" 2021ديسمبر  2
زيارة السيدة/ دانييال فيزيفا وزيرة االقتصاد  

البلغارية والوفد المرافق لها؛ بحضور "ديان 
أنجليوف كاتراتشيف" سفير بلغاريا بالقاهرة، 
لبحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وكذلك 
فرص االستثمار بالمنطقة والتعرف على 
الصناعات القائمة والمستهدفة للمنطقة في مجاالت 

وبحث إقامة منطقة اقتصادية بلغارية داخل  عةمتنو
  .المنطقة

 

 "تعاون روماني" 2021ديسمبر  3

زيارة السيد/ سورين تودر المدير العام لقسم التجارة الخارجية بوزارة االقتصاد وريادة األعمال والسياحة 

رئيس المكتب التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون وفتح  الرومانية والسيد جورج بيتروسان

المجال أمام االستثمارات الرومانية بالمنطقة والتعرف على الصناعات التي تستهدفها المنطقة االقتصادية في 

 .الفترة القادمة

 " مجاالت تعاون مع النرويج" 2021ديسمبر  6

لقاء المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس بالسيدة/ هيلدا كليمتسدال سفيرة 

 .النرويج لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وعرض الفرص االستثمارية بالمنطقة االقتصادية

 "مشاركة فعالة في بودابست" 2021ديسمبر  6

يى زكي رئيس المنطقة مشاركة المهندس يح
االقتصادية لقناة السويس في منتدى األعمال المصري 
المجري المقام في العاصمة المجرية، حيث تشارك 
الهيئة في المنتدى بهدف التواصل المباشر مع 
الشركات وأصحاب األعمال في المجر بغية التعريف 
بأوجه االستثمار في المنطقة االقتصادية، وكذلك 

اعات المجرية التي يمكن أن تُقام استعراض الصن
 بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة.

 
 



 

 

 "الهيدروجين األخضر" 2021ديسمبر  16
أعلنت السفيرة النرويجية لدى القاهرة أنه تم توقيع مذكرة 

ا مع المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة تفاهم إلكتروني  
العالمية االقتصادية لقناة السويس وبين أحد الشركات 

العاملة في مجال صناعات الهيدروجين األخضر وذلك بعد 
 في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطين هذه الصناعة.

 
 " وفد ميتسوبيشي بالموانئ"2021ديسمبر  22

استقبال مينائي )السخنة واألدبية( التابعين للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وفد ا من شركة ميتسوبيشي اليابانية  

لبحث سبل التعاون والتعرف على فرص االستثمار المتاحة بالمنطقة والتعريف بالصناعات المستهدفة والتي تضم 

وغيرها( مما يمثل اهتمام مشترك بين  –رات السيارات وإطا –صناعات دعم السيارات )البطاريات الكهربائية 

 شركة ميتسوبيشي واقتصادية قناة السويس.

 "KPIs"هيكل تنظيمي وتطبيق  2021ديسمبر  28

إدارات الهيئة مع ممثلي أحد شركات العاملة في مجال استشارات الموارد البشرية عموم عقد ندوة تعريفية لمديري 

قتصادية لالستثمار في رأس المال البشري؛ للتعريف بنظم اإلدارة الحديثة والتقييم وتأهيل في إطار رؤية المنطقة اال

كيفية تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة وتحقيق النتائج واألهداف المرجوة وكذلك على القيادات العليا بالهيئة 

 ولية في عمليات اإلدارة وتقييم األداء.التعريف بآليات تطبيق الحوكمة واإلدارة الرشيدة من خالل الشفافية والمسؤ

 ==========================انتهى==============================


