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ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻮﻧﻜﺮ ﻟﻠﺼﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى وﻧﺠﺎح ﻟﻠﺸﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺒﻠﻎ  500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺠﺬب ودﻋﻢ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺛﻤﺮت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻮزارﺗﻰ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﻌﺎﻟﻰ اﻟﺪآﺘﻮر /ﺳﺤﺮ
ﻧﺼﺮ ،ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ أﺗﻔﺎق ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻮﻧﻜﺮ ﻟﻠﺼﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺴﺨﻨﺔ ،ﺑﺄﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﺒﻰ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺒﻠﻎ  500مليون دوالر ،بما يعادل  10مليارات جنيه مصرى .وقد ﻗﺎم ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺬى ﻳﻀﻢ آﻞ ﻣﻦ مؤسسة التمويل الدولية ) (IFCالتابعة للبنك الدولى ،اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ
لإلنشاء والتعمير ) (EBRDوالبنك التجارى الدولى المصرى ) ،(CIBﺑﻀﺦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﺎﻓﺔ اﻷﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ لتحقيق معدالت النمو المستھدفة للبالد.
ويؤكد تمويل ھذا المشروع األستراتيجى ثقة ھذه المؤسسات المالية الكبرى فى صالبة األقتصاد
المصرى وفى شركة اميرال ،المستثمر الرئيسى فى محطة سونكر للصب السائل ،لما لھا من تاريخ
ناجح فى ادارة المشروعات اللوجيستية على مدى العقدين الماضيين .وتتحمل المؤسسات الثالثة تمويل
 %64من إجمالى المشروع ،بما يعادل  320مليون دوالر ،فيما تتكفل شركة أميرال بتمويل %36
بتكلفة تبلغ  180مليون دوالر من اجمالى المشروع.
وصرحت الدكتورة سحر نصر ،وزيرة االستثمار والتعاون الدولى ،إن ھذا االتفاق يأتى فى اطار توجه
الوزارة إلزالة أى عقبات تواجه المستثمرين ،مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة دعم مؤسسات
التمويل الدولية للقطاع الخاص والدخول فى مشروعات مشتركة مثل ھذا المشروع ،كما أن الوزارة
تولى أھمية لمساھمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خالل المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية
الكبرى .وأكدت الوزيرة ،أن الوزارة تقوم بعدد من اإلجراءات والخطوات لتحفيز االستثمار بمنطقة قناة
السويس ،وذلك فى إطار الخريطة االستثمارية الشاملة والواضحة التى يجرى العمل حاليا عليھا ،مشيرة
إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس واالرتقاء بالخدمات التي تُقدمھا ،تعد من
ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من االستثمارات إلى تلك المنطقة.
هﺬا وﺗﻌﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻮﻧﻜﺮ ﻟﻠﺼﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ أآﺒﺮ ﻣﺮآﺰ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺗﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ وﻓﻖ
أﺣﺪث ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،آﻤﺎ ﻟﻬﺎ دورًا رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻓﻰ دﻋﻢ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻌﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻰ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻻر واﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ورﺑﻂ هﺬﻩ اﻟﺴﻌﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ رﻓﻊ آﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺨﺰﻳﻦ وﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻻر واﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع ﺳﻮﻧﻜﺮ ،ﺻﺮح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎب ﻣﻤﻴﺶ ،رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ورﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ" ،إﻧﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ
ﺑﻀﺮورة اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺣﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ،
ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺬﻟﻴﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻮﻧﻜﺮ ﻟﻠﺼﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ واﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﺳﺘﺴﺎهﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤُﻀﺎﻓﺔ" .وأﺿﺎف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻤﻴﺶ "ان ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻲ

ﺼّﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت
ﺗﻀﺎﻓﺮ آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟ ِ
وﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺎري ﻋﺮﺿﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب"
ﻼ "أن
وﻗﺪ ﻋﻠﻖ اﻟﺮﺑﺎن أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻮﻧﻜﺮ ،ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻬﺎم ﻗﺎﺋ َ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﻂ ﺟﺎدة وﻣﺪروﺳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى وﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ
اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات هﺎﺋﻠﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت .وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻀﻰ ﻗﺪﻣًﺎ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘ ًﺎ
ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﻮﺳﻌﺎت .وإﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺼﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ آﺎﻓﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺤﻮرى ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻣﺪادﻩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ" .آﻤﺎ أوﺿﺢ اﻟﺮﺑﺎن
ﻼ "إﻧﻪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺼﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺳﺘﺘﺤﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ إﻟﻰ
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻗﺎﺋ َ
ﻣﺮآﺰ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻦ وﻟﺘﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".
هﺬا وﺗﻘﻮم ﺷﺮآﺔ ﺑﺘﺮوﺟﺖ ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺰاﻧﺎت ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ﺑﺴﻌﺎت ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  150أﻟﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ،وﺛﻼﺛﺔ ﺧﺰاﻧﺎت ﻟﻠﺴﻮﻻر ﺑﺴﻌﺎت ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  100أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء
ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻄﻮل  40آﻢ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺴﻌﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺟﺎز واﻟﺴﻮﻻر ﺑﻤﺤﻄﺔ اﻟﺼﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺨﻄﻮط اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺗﺆدى إﻟﻰ
ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﺄرﺟﺎء اﻟﺒﻼد وﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻓﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ
وأﻣﺎن.
إن هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻤﻼق ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻰ رﻓﻊ آﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد وﻣﻦ
ﺛﻢ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد آﻜﻞ .آﻤﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮ  2400ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮى،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دورﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻰ ﻓﻰ اﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﻨﺎة
اﻟﺴﻮﻳﺲ.

