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 تنفیذا لتوجیهات رئیس الجمهوریة
 

 الفریق ممیش : بدء تنفیذ األعمال اإلنشائیة لمجمع البتروكیماویات بالسخنة على أرض الواقع
 

 الفریق ممیش :الیوم خطوة مهمة في تاریخ المنطقة االقتصادیة ...وسیتم سحب األراضي من المستثمر غیر الجاد
 

 الفریق ممیش : تقاریر دوریة لرئیس الجمهوریة ألعمال المنطقة ومتابعة شهریة لمجلس الوزراء
 

 ملیار دوالر استثمارات المجمع وتوفیر أكثر من 25 ألف فرصة عمل 11
 

 اعلن الفریق مهاب ممیش رئیس هیئة قناة السویس ورئیس المنطقة االقتصادیة للقناة خالل اجتماعه الیوم مع المهندس أسامة كمال وباسل
 الباز رئیس مجلس إدارة شركة التحریر للبتروكیماویات البدء في تنفیذ األعمال اإلنشائیة وتوصیل المرافق الخاصة بمراحل تنفیذ

 المشروع على أرض الواقع بالمنطقة الصناعیة بالعین السخنة والذي یعد أكبر مشروع لصناعة البتروكیماویات في الشرق األوسط
 . بتكلفة استثماریة 10.8 ملیار دوالر

 
 وقال الفریق ممیش إن هذا المشروع الضخم یعد نقلة نوعیة في تاریخ المنطقة باعتباره مشروع حیوي یعتمد علیه في كثیر من الصناعات

 في مصر ،وهناك اهتمام كبیر ومتابعة من جانب السید الرئیس عبد الفتاح السیسي لهذا المشروع ،وخالل الفترة القادمة سیتم تقدیم كل
 . الدعم والمساندة لهذا المشروع والقائمین علیه باعتباره أحد أعمدة الصناعات في المنطقة االقتصادیة

 
 وفي كلمته خالل اللقاء نوه الفریق مهاب ممیش عن رفع تقاریر دوریة كل ثالثة أشهر لرئیس الجمهوریة عن آخر المستجدات بالقطاعین

 الشمالي والجنوبي للمنطقة وكذلك تقریر للمتابعة الشهریة یرفع لرئیس مجلس الوزراء،مشیرًا إلى تنفیذ توجیهات رئیس الجمهوریة
 بسحب األراضي من المستثمرین غیر الجادین بعد مرور ثالث سنوات من استالمهم لألراضي وعدم تنفیذ المشروعات المتعاقد علیها مع

 .الهیئة االقتصادیة
 

 وقال الفریق ممیش أن الهیئة االقتصادیة قامت بتسلیم أرض المشروع للشركة في أوائل مارس الماضي للبدء في توصیل المرافق وتجهیز
 اإلنشاءات الخاصة بالمشروع على مساحة 5.2 ملیون م2، والذي یتكون من وحدة تكسیر النافتا على الطراز العالمي بطاقة سنویة 3,5
 ملیون طن حیث یتم من ناتج عملیة التكسیر إنتاج منتجات متنوعة من البتروكیماویات لالستهالك المحلي والتصدیر بطاقة سنویة 1,3

 .ملیون طن بولي أثیلین، 662 ألف طن بروبلین، 414 ألف طن بنزین ،214 ألف طن بوتادین
 

 حضر االجتماع اللواء محمد شعبان نائب رئیس الهیئة للمنطقة الجنوبیة وكبار مسؤولي المنطقة االقتصادیة وشركة كاربون القابضة
 
 
 
 
 

 .إجمالي االستثمارات المتوقعة للمشروع: 10.9 ملیار دوالر أمریكي        ·
 



 المدة الزمنیة المتوقعة لالنتهاء من المشروع: خمس سنوات        ·
 

 .فرص العمل المباشرة المتوقعة في المشروع: 3,000 فرصة عمل        ·
 

 .فرص العمل المؤقتة المتوقع تشغیلها في المشروع: 23,000 فرصة عمل        ·
 
 


