
 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى: المنطقة الحرة العامة جنوب غرب اسوان تخدم التنمیة في الصعید وتتضمن 160
 مشروعا وتستهدف جذب استثمارات جدیدة بقیمة 2.3 ملیار دوالر

 د.سحر نصر:48 مستثمر تقدموا بطلبات لتوفیر 233.4 ألف م2 من المساحات المخططة لالستثمار بالمنطقة قبل البدء فى
  انشائها باستثمارات 60 ملیون دوالر

 >>المنطقة الجدیدة ضمن خطة الدولة للتنمیة فى صعید مصر واالهتمام بالمستثمرین به

 

 نعمل على تحقیق توزیع جغرافي عادل للمناطق الحرة الجدیدة في  أنحاء الجمهوریة.. وتطویر المناطق الحرة القائمة التى
  تبلغ استثماراتها حالیا 26 ملیار دوالر حیث لم تشهد تطویر منذ سبعینات القرن الماضى

 صرحت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، بإن المنطقة الحرة العامة جنوب غرب مدینة أسوان
 الجدیدة، التى وافق علیها مجلس الوزراء، فى اجتماعه األخیر، ستتضمن 160 مشروع باستثمارات تصل إلى 2.3 ملیار
 دوالر وتوفر 15 الف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 ملیار دوالر قیمة مضافة للناتج المحلى

 تساهم فى نمو الصادرات الخارجیة بقیمة 675 ملیون دوالر سنویا، مشیرة إلى أن هذه المنطقة ضمن خطة الدولة لالهتمام
 بمحافظات الصعید وخدمة المستثمرین، بما یؤدى إلى زیادة معدالت التشغیل وزیادة فرص العمل البناء الصعید، مع

  االستفادة من الحوافز الضریبیة التى نص علیها قانون االستثمار.

 وأوضحت الوزیرة، أن المنطقة ستقام على مساحة 187 فدانا، بالمنطقة اللوجستیة، والمطلة على طریق (القاهرة - اسیوط
 -أسوان) الغربى، وتستهدف تصنیع وتعلیب االسماك التى تشتهر بها بحیرة ناصر والصناعات المتعلقة بها، وتصنیع األغذیة
 وتجفیف وتدریج الحاصالت الزراعیة التي تشتهر بها توشكى والودیان المتاخمة لمدینة أسوان، وتصنیع األلواح االلیكترونیة

 والخالیا والعواكس الكهروضوئیة من الرمال البیضا (سیلكا 98%) المنتشرة بها، وتصنیع البرمجیات وتطبیقات الحاسب
 اآللي والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها، وتصنیع المشغوالت الذهبیة ومن األحجار الكریمة المنتشرة بوادي العالقي

 جنوب شرق مدینة أسوان العاصمة، وتصنیع الهدایا التذكاریة وتصدیرها عبر األسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحین
 والمسافرین لخارج البالد، وتصنیع المفروشات والمالبس والمشغوالت الیدویة والسجاد والمنتجات النسیجیة التي تشتهر بها
 قرى النوبة، وخدمات تخزین وإعادة تصدیر مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البالد وخاصة السودان ودول حوض

 النیل.

 وكشفت الوزیرة، عن أنه قبل انشاء المنطقة، تقدم 48 مستثمر بطلبات لتوفیر 233.4 ألف م2 تمثل إشغال بنسبة 44.6% من
 المساحات المخططة لالستثمار بالمنطقة باستثمارات 60 ملیون دوالر توفر 2318 فرصة عمل حتى االن، وهو ما یدل على

 أهمیة هذه المنطقة فى جذب االستثمارات الجدیدة.

 وذكرت الوزیرة، أن المنطقة الحرة العامة بأسوان، ضمن خطة الوزارة النشاء 7 مناطق حرة جدیدة فى المنیا وجنوب سیناء
 واإلسماعیلیة الجدیدة، والحرفیین بالجیزة وجمصة بالدقهلیة، وأسوان، وكفر الشیخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع
 أكثر من ألف مشروع، ویساهموا فى توفیر نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك في اطار  هدف الوزارة إلى تحقیق توزیع
 جغرافي عادل في إطار خططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة محافظات بما یساهم في إتاحة فرص العمل ألبناء
 المحافظات وتحقیق التنمیة بها  ولذلك فإن المناطق الجدیدة والتي یجري العمل بها موزعة على كافة أقالیم الجمهوریة في

  الصعید والدلتا وقناة السویس وبشكل یتوازي مع خطط الدولة للتنمیة والتشغیل.

 وأشارت الوزیرة الي انه منذ اصدار قانون االستثمار استطاعت الوزارة انجاز العمل في إنشاء منطقة حرة في المنیا واخرى
 فى نویبع في الوقت الذي لم یتم انشاء مناطق حرة منذ عام 2004، كما ان وزارة االستثمار والتعاون الدولي تنفذ خطة إلعادة

 تطویر المناطق القائمة  بالتوازي مع إنشاء مناطق جدیدة حیث یجري العمل على تطویر المنطقة الحرة بمدینة نصر
 وبورسعید واإلسكندریة وهي مناطق لم تشهد أي تحدیث أو تطویر منذ إنشائها في سبعینات القرن الماضي

 الجدیر بالذكر ان عدد المناطق الحرة الحالیة یبلغ 9 مناطق، وتعمل الوزارة علي انشاء 7 مناطق حرة جدیدة على عدة
 مراحل حتى عام 2022 حیث تبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حالیا نحو 1090 مشروع، برؤوس أموال بلغت
 12.1 ملیار دوالر، باإلضافة إلى 2.1 ملیار دوالر استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثماریة بلغت نحو 26 ملیار دوالر،

 وساهمت هذه المشروعات فى توفیر 192 ألف فرصة عمل، وخالل عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقیمة 17.3
 ملیار دوالر، وحققت الصادرات الخدمیة قفزة غیر مسبوقة بنحو 7.6  ملیار دوالر بزیادة 1.2 ملیار دوالر عن عام 2017

 التى بلغت 6.4  ملیار دوالر وزیادة 2.7 ملیار دوالر عام 2016 التى بلغت 4.9 ملیار دوالر.


