
 

 

 

 

 

قناة السويس لاالقتصادية منطقة طوير التلدعم   

  

  ومستدامة في مصر ديناميكيةشراكة لتطوير منطقة اقتصادية 

تم اعالن المنطقة المجاورة  ، 2015اغسطس   في التاسع من

مرسوم  خاصة" بموجبكمنطقة اقتصادية "لقناة السويس 

هدفها تشجيع استثمارات . رئاسي من قبل عبد الفتاح السيسي

 العام األمين أكدو .ق فرص عمل و اقتصادية جديدة للبلدلوخ

 جوريا، بعد انجلالسيد  ،االقتصادية والتنمية التعاون لمنظمة

 الالزمة والمساعدة الدعم ستوفر المنظمة إن ،أشهر عدة

السويس. قناة منطقة تطوير لمشروع  

 

 المنطقة لتنمية العامة الهيئةسيدعم  ،الذي سيتم تنفيذه مع مساعدة مالية من االتحاد االوروبي ،هذا المشروع 

 المنطقة لنجاح التنمية في التنظيمي المناسب رطااإل في بناء ،السويس التي اسست حديثا   لقناة االقتصادية

.ومع اعلى المعايير على مستوى العالمي ،السويس لقناة االقتصادية  
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 التعاون لمنظمة العام األمينالرئيس السيسي و 

  (2015)باريس،  جوريا االقتصادية انجل والتنمية

الهيئة العامة لتنمية المنطقة 
االقتصادية  لقناة السويس تهدف 
الى خلق فرص عمل لمليون 

 3و  2030شخص بحلول العام 
2050ماليين بحلول العام   

ويتم تمويل هذا المشروع من 

 قبل االتحاد األوروبي



2017يناير   
 

 

البحث المكتبي -  

بعثة تحضيرية -  

 

 

2017فبراير   
 
 
 

 

االستشارات الفنية -  

انطالق المشروع -  

2017مارس   
 

 

جلسة حول االتصال -  

تقييم االحتياجات -  
 

2017أبريل ومايو   

 
 

دورات تدريبية -  
 

2017يوليو   

 

مؤتمر ختامية  -  

تقديم خطة عمل -  

 

االقتصادية والتنمية التعاون دعم منظمة اساسية  من كانثالث أر  

أولويات  وترتيب في تحديد السويس لقناة االقتصادية المنطقة لتنمية العامة الهيئة  سيساعد المشروع
كون تس جراءاتاال هومستدامة. هذ منطقة اقتصادية ديناميكيةالالزمة لتطوير إجراءات السياسات والتدابير

 المستفادة االقتصادية و الممارسات الجيدة باإلضافة الى الدروس والتنمية التعاون على معايير منظمة ةمبني
ممر سنغافورة  او ممر جبل طارق. ،نامااكالمجموعات البحرية واللوجستية لقناة ب ،من الخبرات العالمية  

      قدراتهاالسويس في بناء  لقناة االقتصادية المنطقة لتنمية العامة الهيئة قدرات: دعم 1الركن     -

        ،االشتراء العامة )مثال: اجراءاتاالساسية في مناطق استراتيجية   لتصميم و تنفيذ القوانين      

       ؛ لالستثمارات جاذبة لاعماأل انظمة االستثمار الخ( لترويج بيئةو     

   على المدى الطويل وحوكمة   هاعبر تمويلالتحتية  لتنمية البنية: تطوير نموذج مستدام 2الركن     -

          ؛ التحتية في المنطقة شفافة للبنية     

   السويس قناةمنطقة ل االقتصاديةواألنشطة التحتية  : تحسين التواصل والدمج في البنية3الركن     -

.و العالمي اخليالداإلقليمي وداخل االقتصاد       

خطيط االنشطة ت  

 لتنمية العامة تواجه الهيئة التي األساسية والتحديات الثغرات لتحديد االحتياجات بتقييم المشروع  سيقوم

 لتنفيذ تدريجي للتوصياتفيما بعد، برنامج تسلسلي عمل ال خطةالسويس. ستوفر  لقناة االقتصادية المنطقة

، واالستفادة 2017يناير عام من  ابتداء  ر ة المشروع على مدى فترة ستة أشهوسيتم تنفيذ أنشط .السياسة

.االت متعددة تشمل تسع فرق مختلفةفي مجللمنظمة  الخبرة األفقيةمن   

 االقتصادية والتنمية التعاون منظمة قبل من المحتملة المستقبلية للتدخالت الطريق المشروعوسوف يمهد 
 ،السويس لقناة االقتصادية المنطقة لتنمية العامة للهيئة مستمر دعم توفير بهدف يةوالتنم هاوشركاء 
.العمل محاور كل في والمتابعة التنفيذ ودعم القدرات بناء من مزيدا شملسي لذيوا  

www.oecd.org/mena/competitiveness/suez-canal-economic-zone.htm 

 

  

 معلومات االتصال

كارلوس كونديالسيد   
وأفريقيامدير قسم الشرق األوسط   

Carlos.Conde@oecd.org 
+33 1 45 24 13 14 

 السيد صبري درايا
 منسق المشروع، قسم الشرق األوسط وأفريقيا

Sabri.Draia@oecd.org 
+33 1 45 24 92 59 
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