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بسم هللا الرحمن الرحيم

الهدددم مددن المشددروع تحقيققا التنميققة فققي مصققر مققن خ ق ل تحققول بوسققعيد لمدينققة حققرة عالميققة
كمشققروع متققوج لمشققروعات محققور قنققاة السققويس ،بحيققث تخصققأ قققوانين منافسققة و مما لققة و م ق ي
للقوانين ألهم المناطا الحرة العالمية مثل دبي وهون كقون وسقنفافورة ،ويقتم تقبيقهقا فقي حقدود المنافق
المنقققققة الحقققرة الشقققرقية والفربيقققة و فقققي منقققاطا حقققرة مخصصقققة  ،بحيقققث ت يقققد مسقققاحة األرا قققي
المخصصة للمنققة الحرة الحالية طبقا والنشاطات ال زمة لتحويلها لمدينقة عالميقة ،وان تتميق بورسقعيد
عن باقي مناطا العالم بكونها كبر تران يت في العالم كمرحلة ولي ،وبالتالي يكقون لقدب بورسقعيد كبقر
احتياطي استراتيجي من كل خامات العالم وبأرخأ سعر في نفقس المكقان ،مق وجقود الققوانين المميق ة،
مما يجعلهقا نقققة جق ج لجميق المصقنعين فقي العقالم صنشقاء مصقانعهم فقي اليهيقر الشقرقي للمدينقة ،مق
وجود خقة مرحلية لتوفير الخدمات ال زمة لهم ،مما ي يد من القيمة المضافة للمدينة.
ويفيد ذلك في البعد األمني من ناحيتين ،ولي وجقود هقم مصقنعين العقالم فقي هق ط المنقققة يجعلهقا
منققة مان ويحميها من الحروج مستقب  ،انيا إشراك رؤوس األموال من إبنقاء سقيناء بقدون قيقود علقي
رؤوس األمققوال ،وعمققل مدينققة منافسققة علققي رس سققيناء يتققاا لهققم السققكن واهسققتثمار فيهققا ،سققيعقيهم
اهنتمقققاء نيقققرا ههتمقققاب الدولقققة بهقققم ،باص قققافة إلقققي اسقققتثمارهم لكقققل رؤوس مقققوالهم فقققي هققق ط المدينقققة
فسيكونون هم الدرع ماب اصرهاج ،والمخدرات.
البعد التنموب لمصر ،إن تحويل بورسعيد لنموذج تنموب في جمي المجقاهت تقبقا فقي بورسقعيد
وه م تعمقم علقي الجمهوريقة كلهقا ،حيقث سقيتي ذلقك ألبنقاء مصقر العمقل مق شقركات ومصقان جنبيقة
عالمية ا ناء اصنشاء و التشفيل ،مما يعتبر كنوع مقن التقدريل لهقم علقي فضقل تقنيقات العقالم فقي اصدارة
والتقنية ،ويقومون بعدها بنقل ه ط الخبرات لمصقر ،باص قافة للقدخول العاليقة التقي سقتنعكس يضقا علقي
النشاطات المصقاحبة مثقل السقكن واه قال والموا.ق ت ...إلق  .و يضقا نجقاا المشقروعات التنمويقة فقي
اصدارة والتعليم والصحة والتأهيل والتوظيف وال راعة ،قم تعمقيم التجقارج علقي مصقر ،ممقا يقلقل المقدة
ال زمة لتنمية مصر بشكل متمي  ،و خيقرا فق ن العوا قد الماليقة الناتجقة مقن التجقارة الحقرة الدوليقة سقتقوب
بسد الدين القداخلي والخقارجي وتقوفير فقا ت للتنميقة فقي مصقر كلهقا ممقا يق دب مسقتقب للرخقاء وعقودة
مصر لمكانتها اهقتصادية القبيعية.
ويتم ذلك من خ ل مجموعة من المراحل يمكن تنفق ها علقا التقوالي و علقا التقوازب مقن تققوير
للمدينة القديمة وإ افة خدمات جديدة في التوسعات مما ي دب إلي رف التصنيف الدولي لمدينة بورسقعيد
كمدينة وميناء عالمي م خفت نسبة المخاطرة في قناة السويس نتيجة الخدمات التي تم إ افتها للمدينقة.
وكل ما يتقلل في الفترة الحالية كمرحلة ولية هو اصع ن عن مشروع لتحويقل بورسقعيد لمدينقة عالميقة
حققرة ،ولهققا قوانينهققا الخا.ققة فققي األراس المخصصققة للمدينققة شققرقا وظربققا بفققت النيققر عققن طبيعققة
المشقروعات المقامققة حاليققا ،حيقث ان هق ط القققوانين تعققي قيمققة مضققافة للمشقروعات وتجق ج المسققتثمر،
ويتم طرا المشروع والققوانين للموافققة مقن خق ل مجلقس النقواج ،بعقد توحيقد الرؤيقة مق الخققة العامقة
للمحافي ة والمنقققة الشقرقية لبورسقعيد قمن نققار محقور قنقاة السقويس ،وإعق ن المشقروع مقن خق ل
السيد ر يس الجمهورية.
محافظة بورسعيد
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مشروع بورسعيد مدينة عالمية ومشروعات تنمية مصر

مشروع بورسعيد مدينة عالمية
يعتبر مشروع بورسعيد مدينة عالميقة تققوير لمشقروع المدينقة الصقناعية األجنبيقة (وققد نفق ت الدولقة مشقروع
المدينة الصناعية الروسية في شقرر بورسقعيد والق ب اطلقنقاط قمن سلسقلة مشقروعات لتنميقة مصقر فقي  27فبرايقر
 ،2011وكان ينأ المشروع علا إعقاء الحا للشقركات العالميقة فقي إنشقاء مدينقة كاملقة تحمقل فقرع ألفضقل جامعقة
عندها ،وكق لك جميق المصقان التقي تريقدها بمقا ه يخقالف البي قة ،ومقا تل مقم المدينقة مقن مرافقا ،ويكقون التملقك طبققا
لآلليات التي تم ذكرها مسبقا ،بحيث يتم فت فروع من الجامعات والمقدارس العالميقة فقي المدينقة الحقرة الجديقدة ،بحيقث
تقوب الدول المتقدمة بعمل من لق ج الدراسات العليا في العالم في مصر بده من السفر إلي ه ط الدول ،ل ستفادة مقنهم
في تقوير الصناعة ناء دراستهم في الجامعة ،م بعد ذلك تعيينهم في المجال الصناعي ل ستفادة من خبراتهم.
تلخأ فكرة المشروع في ان تتمي مدينة بورسعيد ،عن باقي الموانئ الحقرة بكونهقا كبقر تران يقت (مخق ن ،
و كبر معرس لكقل منتجقات وخامقات العقالم من وعقة الضقرا ل والجمقارك ،بحيقث تتجقم إليهقا نيقار كبقار المصقنعين
والموردين ،نيرا هحتوا ها كافة مقالبهم بسعر مقارج لسعر خروجهقا مقن مقاكن التصقني  ،هق ا باص قافة لعمقل قيمقة
مضافة من خ ل تقوير خدمات المدينة القديمة علي المستوب الدولي بمراحل مدروسة لكل مجال.
و ن تكققون التجققارة فققي بورسققعيد علققا سققاس اهقتصققاد الحققر بحيققث تخلققا المناخ اهستثمارب الم ب لجذج
اهستثمارت المحلية واهجنبية فض جذج رؤوس األموال الوطنية المهاجرة ،و يضقققققققققققققققا زيادة إيرادات البلد من النقد
األجنبي وتنوي مصادر اهيردات العامة وتساهب في نقل وتوطين التقنية المتطورة من البلدان المتقدمة ومن خ ل جذج
اهستثمارت اهجنبية ،وكمققا سققتخلا فرص عمل جديدة ممققا ي ق دب إلققي إمتصاص البطالة  ،فض عن تدريج العاملين
علا حدل الطققرر العلمية في اهدارة واهنتاج  ....ال  ،وكمققا سقي دب ذلققك هسققتقرار منققي وسياسققي .ويجققل ن يكققون
التوجققم التجققارب مبن قي علققا ذهنيققة تجاريققة حققرة واتجاهققات متسققامحة مبنيققة علققا سققس علميققة متحققررة ،لكققي يتقل ق
المتعهدون من الشرر والفرج لهقا ،ويجقل تهي قة المدينقة الحقرة وتسقخير جميق السقبل الم ديقة القا النجقاا التجقارب و
ت ليل المشاكل التي من شأنها ان ت ر علا ه ا النجاا .بحيث يكون للمدينة قانونهقا الخقاص صدارتهقا طبققا و طبيعتهقا
وتقوير القوانين القديمة الخا.ة بها باهستفادة من القوانين المناطا الحرة الناجحة في العالم والعوامل المشتركة بينها
تسهي ت إ افية و العمل بم كما هو بحد دني.
كمناطا حرة عالمية لكي تكون حجر األساس في ه ا القانون م و
المرحلة األولي :زيادة مساحة منافذ المنطقة الحرة نيرا للنشاطات المتوق إ افتها للمدينة قياسا بمساحات
الناشقات في ك من دبي وهونكون وسنفافورة كمتوسط هو  500كم كحد دني ،ل ا يجل رف مساحة مناف المنققة
الحرة لتشمل حدود القريا الدا رب ،وتمد ظربا حتي قرية الديبة ،وتمد شرقا لتشمل المنققة الصناعية ومدينة البردويل
والمدينة الصناعية الروسية ،وتمد جنوبا لحدود طريا محور  30يونيو وحتي ترعة الس ب ،وذلك يحقا مساحة 550
كم مرب  .ل لك لتحويل بورسعيد لمدينة دولية يجل زيادة المساحة المخصصة للمدينة من خ ل ة مقترحات:
األول :زيادة مساحة مناف المنققة الحرة وتقوير بورسعيد داخل ه ط الحدود و ن يكقون للمدينقة ققوانين خا.قة
تتناسل م طبيعتها .بحيث تكون كل بورسعيد مدينة وميناء حر شامل واس كما كانت سابقا طبقا والقرار رقم  24لسنة
 ،1976وتقوير قوانين المنققة الحرة الحالية وجعلها كثر و وحا ،وهو الحل األكثر تنافسية حيث ان دبي تتكون من
مجموعة من المناطا الحرة ،ولكن يمي ها ان الجمقرك خقارج المنقاطا الحقرة ه يتعقد ال  %5فققط ،وكقل مقن هقون
كون وسنفافورة مدن حرة شاملة.
الثاني :إلفاء حدود مناف المنققة الحرة وعمل مناطا حرة خا.ة داخل بورسقعيد ذات طبيعقة خا.قة وققوانين
خا.ة طبقا وطبيعة كل منققة.
الثالث :م ي من الحل األول والثاني.
المرحلة الثانية :قوانين المنطقة الحرة الجديدة طبقا والمقترح األول يجب ان يكون للمدينة بورسعيد العالمية
قوانينها الخاصة وتتمتع بلال مركزية اإلدارية التي تسمﺢ بﺈتخاذ قارارت االستثمار خارج نطاق الدولة ،و يسمﺢ لها
محافظة بورسعيد
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مشروع بورسعيد مدينة عالمية ومشروعات تنمية مصر

بتطوير البنﻰ االرتكازية الخاصة بها من خالل جمع االموال من الرسوم وأرباح المشاريع التي تمتلكها جزﺌيا أو
كليا ،طبقا لطبيعتها التجارية الحرة العالمية مثل هونج كونج والصين لهونج كونج قوانينها ولكنها خاضعة للسيادة
الصينية ،وكما كانت سابقا كانت بورسعيد قبل قانون  5لعام .2002
وبذلك تكون مدينة بورسعيد العالمية ذاتية القرار بدون الرجوع ألي وزارة وتعمل بقوانين وإدارة خاصة وتخضع
للسيادية المصرية ويرجع محافظ بورسعيد إلي رئيس الجمهورية أو إلي رئيس الوزراء مباشرة وتكون درجته مثل
درجة رئيس الوزراء أو تحتها في حالة رجوعه لرئيس الوزراء وبصالحيات تتيﺢ له اتخاذ القرارات باإلشتراج مع
هيﺌة إدارة مدينة بورسعيد العالمية الحرة .ويتم صياغة قانون جديد للعمل داخل المدينة الحرة الجديدة تحت مظلة
القوانين المصرية ،ويقوم رئيس الجمهورية بطرح المشروع لمجلس النواب وهيﺌة االستثمار لدراسة األسلوب
القانوني واألمني لهذه المدينة الصناعية الحرة؛ وذلك فيجب إعادة العمل بقانون  24لسنة  1976في شأن تحويل
بورسعيد بأكملها لمنطقة حرة وتطوير قانون  12لسنة  1977بﺈصدار نظام المنطقة الحرة في بورسعيد وإلغاء كال
من قانون  5لسنة  2002في شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة ،وعليه إلغاء
قانون  1لسنة  2006في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  5لسنة  .2002وأهم محاور تطوير القانون رقم
 12لسنة  1977بناء علي دراسة مجمعة ألهم المناطق الحرة العالمية بحيث تتميز مدينة بورسعيد العالمية بنظام
استثمار أجنبي شفام وخالي من القيود ،وهي كالتالي:
.1

.2

.3

.4

تكون المدينة الحرة بشقيها الشرقي والفربي م وجود مخقط للتوس العمراني والصناعي والسياحي شرقا،
مفتوحة لجمي انواع البضا من جمي المصادر سواء كانت اجنبية او مصرية ،بدون قيود علي منشأها فيما عدا
الدول المقاطعة ،وتعفا البضا الواردة للمدينة الحرة او المصنعة فيها من الرسوب الجمركية بشكل كامل ،وه
تستوفي عنها اية رسوب جمركية عند تصديرها ،وتشمل البضا جمي األدوات والمهمات واآلهت ووسا ل النقل
البضا هسته كها او استعمالها داخل المدينة الحرة من المقيمين فيها ،وتعفا ه ط
وما يما لها ،و يسم بو
البضا من الرسوب الجمركية .وه تخض البضا والمنتجات أل قيد زمنا من حيث مدة بقا ها في المنققة
الحرة وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات ال راعية الممنوعة وك ا المصابة بآفات ارة .وتعتبر البضا الواردة
من المدينة الحرة الا المنققة الجمركية خارج بورسعيد ،كأنها مستوردة من الخارج ألول مرة وتستوفي عنها
الرسوب الجمركية وفقا ألحكاب التعرفة الجمركية المعمول بها .م تحديد نسبة من اصعفاء لمنتجات المشاري
الصناعية عند تصديرها الا داخل البلد .
يجوز ان ت سس في المدينة الحرة م سسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المس ولية تعود ملكيتها لشخأ
طبيعي او اعتبارب واحد ،ويكون ألية م سسة من ه ط الم سسات كيان قانوني ممي وذمة مالية مستقلة وتحدد
مس ولية .احبها الفرد بر س المال المدفوع فيها .بحيث يمكن امت ك المستثمرين األجانل للشركات بنسبة
 %100وبدون الحاجة إلا شريك محلي ،باستخداب تقنية الـ  BOTو حا اهنتفاع لمدة  15سنة قابلة للتجديد.
ومن المستثمرين المصريين امتيازات وتشجيعهم علا اهستثمار في المدينة الجديدة.
إعفاء الم سسات والشركات واهفراد والعمال والعمليات التي تتم داخل المدينة الحرة والعقود والو ا ا المتعلقة
به ط اهعمال والعمليات بين المستثمرين والشركات ،و بين المستثمرين نفسهم ،من كافة الضرا ل  -بما في ذلك
ريبة الدخل – و رسوب القاب و ية رسوب خرب ،وك لك ه تخض المباني والمنشآت والتجهي ات واآلهت
العا دة للمشاري القا مة في المنققة الحرة لجمي الضرا ل والرسوب المترتبة علا الملكية العقارية بأب .فة كانت
وذلك ﻃيلة مدة األشفال ،و يضا وك لك إعفاء األبنية والمنشآت العقارية بالمدينة من الضرا ل بأنواعها وكما تعفي
رؤوس األموال الضخمة فيما يتعلا بعملياتها داخل المدينة الحرة وذلك المشروعات المقامة داخل المدينة لمدة
خمسة عشر عاما قابلة للتجديد لمدة مما لة بقرار من الدولة ،وتحسل المدة من تاري بدء عمل ه ط الم سسات او
الشركات او اهفراد او العمال .و ه تخض اموال او نشاطات اهفراد او الشركات او الم سسات طوال مدة عملها
في المدينة الحرة ألية اجراءات تأميميم او مقيدة للملكية الخا.ة.
تستثنا الم سسات والشركات واهفراد والعمال لمدة خمسة عشر عاما من اية قيود تتعلا بتحويل ر س المال
واهرباا او اهجور بأية عملة من العم ت الا اية جهة خارج المدينة الحرة  ،وتحتسل المدة من تاري بدء عمل
محافظة بورسعيد
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تحديث 42

ه ط الم سسات او الشركات او اهفراد او العمال في المدينة الحرة ،ويجوز تجديد ه ط المدة لمدة مما لة بقرار من
الدولة .و ه يجوز تأميم و مصادرة المشاري العاملة في المنققة الحرة ،ه يجوز الحج علا موال هدط المشاري
و تجميدها و فرس الحراسة عليها إه بحكم قضا ي.
للم سسات والشركات واهفراد ان توظف او تستخدب من تشاء في اعمالها في المدينة الحرة ،علا ان ه يكون
ه هء من رعايا ب بلد مقاط سياسيا او اقتصاديا من قبل مصر ،ومراعات ن نسبة العمالة المصرية ه تقل عن
( %70م وجود األولوية ألبناء بورسعيد  .وعلي الدولة توفير العمالة المصرية لتحقيا ه ط النسبة وك لك خدمات
الدعم اص افية مثل السكن وتنييم دف األجور و مان حقور العمال بأكمل وجم من خ ل عمل حد دني لمرتل
كل وظيفة طبقا والمتوسط العالمي ،وكفالة الدولة للعاملين الوافدين حيث يتم إخضاعهم لشروطها المادية والمعنوية
والعالمية ،ودعم منيمات حقور اصنسان ،و نقابات العمال لضمان تحقيا ه ط الشروط.
للشركات والمنشآت المتمتعة بميلة اهستثمار ن تستورد ب اتها و عن طريا الفير ما تحتاج إليم في إنشا ها و
التوس فيها و تشفيلها من مستل مات إنتاج ومواد وآهت ومعدات وقق ظيار ووسا ل نقل مناسبة لقبيعة نشاطها
وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين .كما يكون للشركات و المنشآت ن تصدر منتجاتها بال ات و
بالوساطة دون ترخيأ وبفير حاجة لقيدها فا سجل المصدرين.
يجوز لهي ة اهستثمار السماا ب دخال البضا والمواد واألج اء والخامات المحلية واألجنبية – المملوكة للمشروع
و للفير – من داخل الب د إلا المنققة الحرة بصفة م قتة ص .حها و صجراء عمليات .ناعية عليها وإعادتها
لداخل الب د دون خضوعها لقواعد اهستيراد ويتم تحصيل الضريبة الجمركية علا قيمة اص .ا وفقا ً ألحكاب
القوانين الجمركية.
استثناء من احكاب ه ا القانون  - :تعتبر منتجات المصان المصرية المقامة في المدينة الحرة والتي يملكها بالكامل
او بنسبة ه تقل عن  %51من مصريون  ،منتجات مصرية ظير مستوردة من الخارج ،وه يستوفا عنها اية رسوب
جمركية عند خروجها من المدينة الحرة ،وذلك شريقة ان تكون ه ط المصان مرخصة من قبل وزارة المالية
والصناعة في مصر .ج  -تخض المصان الم كورة في الفقرة السابقة للقوانين واهنيمة التي تسرب علا المصان
القا مة في مدينة بورسعيد خارج المدينة الحرة ،وه تسرب عليها وعلا منتجاتها احكاب ه ا القانون.
يحير ادخال البضا التالية للمدينة الحرة  - 1 :البضا الفاسدة - 2 .البضا المخالفة لقوانين حماية الملكية
التجارية والصناعية واهدبية والفنية - 3 .البضا المقاطعة او التي تقرر الحكومة مقاطعتها - 4 .البضا التي
تحمل كتابات او رسوب او زخارف او ع مات او اشكال تتعارس م معتقدات وتعاليم ومفاهيم اهديان السماوية.
 - 5اهفيون الخاب والمصن وورر الكوكا والقنل الهندب والحشيش او الراتن المستحضر من القنل الهندب او من
الشهدان وورر القات - 6 .البضا وال خا ر الحربية ،اه ما كان منها بموجل ترخيأ من السلقة المختصة في
مدينة بورسعيد.

وكما تقرا البنود التالية لدراستها قانونيا من خ ل مجلس النواج ،وسن القوانين الخا.ة بها:
 .1لتمويل المشروع يجل عمل شركة مساهمة مصرية بر س مال  100مليار دوهر بنفس اآللية التي تم بها عمل
مشروع قناة السويس الجديدة .وكما يمكن تنفي مبد األرس مقابل البناء ،بحيث يتم تسليم مساحات من األرس
كحا انتفاع لمدة  15عاب ،قابلة للتجدد مقابل قياب الشركة باهشتراك و تنفي البنية األساسية المقلوبة بما يوازب
قيمة ه ط األرس .وإل اب الشركات ب نشاء المسكن للعاملين ،والمدارس ،والمستشفيات وباقي المرافا ،لتكون علا
المستو العالمي ،و عمل تنسيا بين الشركات لتنفي المدينة السكنية الجديدة.
خقة لعمل اتفاقيات تعاون اقتصادب شامل م بعت الدول مثل السودان .وعمل شراكة للتجارة الحرة م
 .2و
بعت الدول مثل إندونيسيا ،باكستان ،جنوج فريقيا ،نيجيريا وروسيا ،دول الخلي واألردن .عمل اتفاقية تعاون
مشترك للعمل بالتنسيا م الموانئ الحرة العالمية مثل هون كون  ،سنفافورة ودبي .عمل اتفاقيات التجارة الحرة
الثنا ية م بعت الدول مثل ستراليا ،مريكا ،الصين ،اهتحاد األوربي ،الهند ،اليابان ،نيوزي ندا ،كوريا ،البرازيل
وبيرو.
 .3تشري بو.ة السل والعم ت والبنوك الدولية لتعمل داخل المدينة الحرة ،م عمل شراكة م دولة مثل قبرص
لتوفر الشركات والبنوك الدولية اهزمة لإلدارة المالية له ط البور.ة ،وتحويل مدينة بورسعيد لسويسرا رقم ،3
حيث ت هل دبي حاليا لتكون سويسرا رقم .2
محافظة بورسعيد
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 .4العمل علي ان تكون معدهت الفساد اهقل في العالم ،ووجود تدابير حازمة لمكافحة الفساد .م وجود قوانين
.ارمة (ممنوع المخدرات ،ممنوع الخقأ ،قوانين السلوك الشخصي المتحضر (ممنوع البصا ،ممنوع اللبان،
ممنوع الفلط  ،وذلك من خ ل ربط اه.ول والحسابات البنكية المملوكة لكل شخأ بالرقم القومي.
 .5وجود قنصليات ألهم الدول ومكاتل ألهم المنيمات الدولية ،وتعمل القنصليات بشكل مستقل عن سفاراتها في
العا.مة.
المرحلة الثالثة :محاور تطوير مدينة بورسعيد االستفادة من تجارب المناطق الحرة الناجحة في العالم
والعوامل المشتركة بينها كمناطق حرة عالمية ،بحيث يتم االعتماد بشكل أساسي علﻰ التجارة الحرة بأنواعها وعلﻰ
السياحة والتسوق كأساس االقتصاد في المدينة بنسبة تزيد عن  ،%90وعدم االعتماد علﻰ الموارد العادية ،مثل
الصناعة ،البترول والغاز الطبيعي ... ،الخ .وهي كالتالي:
.1

.2

.3
.4

.5

تمي بورسعيد عن باقي موانئ العالم الحرة بكونها كبر و رخأ تران يت ومعرس عالمي تشمل الترانزيت
و نشطة التخزين والفرز والتعب ة والشحن واعادة التصدير كمرحلة ولي لكل منتجات وخامات العالم ،مثل الوقود
بأنواعم ،والحبوج واللحوب ،والمعادن واألقمشة .... ،إل  ،وتخصيأ مساحات تخ ينية ه تقل عن  100كم،2
حيث تقوب الدول بعمل برنام رف الكفاءة القصو للسفن بالتخ ين التدريجي في بورسعيد وتكون نققة وسقية
تعرس وتخ ن الدول منتجاتها فيها؛ بما ي دب ذلك كمرحلة ولي إلي توافر جمي الخامات ال زمة للصناعة في
مكان واحد بأقل سعر م قوانين استثمارية منافسة تكون نققة ج ج لجمي مصنعين العالم صنشاء مصانعهم بجوار
الخامات وميناء التصدير والخدمات الدولية المتوفرة في المدينة مما ي دب الا الدخول في نشطة صناعية
وتقويرها كمرحلة انية بمنققة مستقبلية يتم إ افتها شرقا للمدينة كمنققة حرة .ناعية ،م العمل علا تقوير
بورسعيد سياحيا ما بين المرحلة األولي والثانية وب لك تكون بورسعيد مدينة حرة تجارية .ناعية سياحية.
العمل علا تحويل بورسعيد لسويسرا البحر المتوسط واعتبرها مرك مالي عالمي يقدب جمي الخدمات المالية
بحيث تكون نققة ج ج لألظنياء وفاحشين الثراء في كل نحاء العالم ،نتيجة دعم خدمات اهقتصاد الر س مالي
والتي تتمي بانعداب الضرا ل ،وتشجي ودعم نشقة الشركات الخا.ة ،وإزالة الحواج ظير الضرورية
لم سسات الققاع الخاص داخل المدينة الحرة .علي ن يكون التعامل المالي داخل المدينة بالدوهر في كافة
اصجراءات وك لك جور العاملين .والعمل علا سرية الصناعة المصرفية في مدينة بورسعيد العالمية بحيث تخض
الحسابات للسرية التامة واألمان ،و مان سرية كاملة ألسماء المالكين الحقيقين لدب البنوك والسلقات وعدب
اصفصاا عنها دون مر قضا ي ،وك لك مان الحصول علا القيمة اصجمالية للودا بنسبة  ،%100وإمكانية فت
حساج تجارب  /جارب دون الحاجة هنتقال العميل شخصيا لبورسعيد و مصر ،وإتاحة السحل واصيداع من خ ل
اصنترنت بدون قيود ،العمل  24ساعة وطول ياب السنة ،وإ.دار قرار باستبعاد مدينة بورسعيد العالمية من ب
اتفاقيات تبادل معلومات ،وعمل اتفاقيات تجنل اهزدواج الضريبي ،وك لك العمل بآليات مكافحة ظسيل األموال
ومن فت حسابات ألشخاص ليس لهم مصال شخصية داخل الدولة م معرفة العميل ومعرفة مجال عملم.
ويفضل وجود مصارف ه يكون لها وجود كبير في اهتحاد األوربي حتي ه يمكن ابت ازها ،وتركي علا البنوك
الخليجية التي ه تخض دولها هتفاقيات تبادل المعلومات.
عمل بور.ة للسل في بورسعيد لتنييم إدارة السل المخ نة فيها ،ولتكون بورسعيد منف لكل منتجات فريقيا
وبوابة من ذهل و لماس ووقود ومنتجات ظ ا ية ...إل  ،لها بشكل خاص ،وباقي العالم بشكل عاب ،مما سي دب إلي
قف ة في اهقتصاد المصرب.
عمل مراحل لتقوير وإدارة الخدمات الحالية في مدينة بورسعيد القديمة لتكون علا المعيار الدولي مثل
المستشفيات والمدارس والبنوك واألمن الصناعي  ...إل في المدينة لتكون علي المستوب الدولي ،وتم تقديم نموذج
لمحافية بورسعيد لتحويل مستشفيات بورسعيد لمستشفيات دولية من خ ل شركة إدارة تقوب ب دارة تقوير
المستشفيات لتكون مستشفيات دولية بحيث يخصأ ج ء للعامة وج ء استثمارب بنفس الكفاءة الخدمات للقرفين.
عمل بنية عقارية فاخرة وتقوير الخدمات ألعلي مستوب لتكون نققة ج ج لسياحة رجال األعمال ،بناء علا
توفير اصقامة الراقية ،الترفيم ،التسور العالمي في شهر الماركات العالمية ،سلوج الحياة الشديد الترف ،والع ج
خقة إنشا ية للمدينة يتم التوس والبناء واصح ل والتقوير يتم
والتعليم علي حدل المستويات العالم ية ،وو
محافظة بورسعيد
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تنفي ها من خ ل الققاع الخاص والعاب .بحيث يتم عمل خقة لتحويل جمي مرافا المنققة الحرة الجديدة لتكون
مقابقة للموا.فات العالمية من مستشفيات دولية و.رف .حي  ،وطرر داخلية ،ووسا ل نقل ،نيافة....،إل في
كل من بورسعيد وبورف اد ،والمناطا المتوس فيها.
 .6وجود كافة انواع السياحة  :ترفيهية :فنادر ممي ة ،حدا ا ومنت هات ،مدن م هي ،شواطئ ،مارينا يخوت،
رح ت .رياضية :م عل ريا ية ،ت ل علا الجليد ،جولف ،بقوهت ومسابقات دولية .ثقافة وفنون :مكتبات
عامة ،سينمات ،مسارا ،وبرا ،م تمرات ،قرية إنتاج إع مي ،قرية إنترنت ،قرية تقنية ،القرية ال كية .تسوق:
بور.ة خا.ة  ،مهرجانات ،معارس ،عروس األزياء  ،مجمعات تسور ،مجمعات استثمارية  ،سوار
متخصصة (ال هل ،الماس ،العقور ،التوابل ،المنسوجات ،األسماك .علمية :جامعات دولية .صحية :مستشفيات
دولية ...ال .
 .7تحويل مقار بورسعيد إلي مرك للشحن الدولي الجوب ،وت ويدط بقرية للشحن الجوب المتقور بقدرة استيعابية
كبيرة  .وجود شبكة موا .ت داخلية قوية بين ققاعات المدينة ،نفار ،كبارب ،مترو ،توبيسات... ،ال .
 .8تقبيا اصدارة اهستراتيجية إعداد الموظفين في المنققة الحرة الجديدة وإكسابهم الخبرة الكبيرة بالشراكة م
م سسات عالمية في مجال التعامل م كافة نواع الحاهت القار ة وتأهيلهم ألن يكونوا علا تم اهستعداد لتقديم
المشورة والمساعدة العملية في مجاهت التخقيط للمشاري والتنفي .
 .9عمل شركة لتأهيل العمالة لتكون مناسبة لمتقلبات اهستثمار والتجارة ،م تخفيف القيود علا العمالة الخارجية
لتكون بحدود .%30
 .10عمل مناطا التخ ين الحرة المعفية من الرسوب الجمركية ،وتحديث اهجراءات الجمركية الخا.ة بالمنققة
الحرة ،و ن يكون التخ ين داخل ماكن التران يت بأسعار مدروسة لضمان عدب ارتفاع اهسعار نتيجة التخ ين.
 .11توفير جهاز مني خاص قوب يعمل بالتنسيا م جهاز الشرطة داخل بورسعيد ،بحيث تخض المركبات التي
تدخل المنققة الحرة وتخرج منها للتفتيش عن طريا من المنققة الحرة.(* .در قرار من الدولة يتي للجيش

والشرطة عمل شركات من خا.ة

 .12ان تكون اللفة اصنجلي ية لفة ساسية بالمدينة باص افة للعربية ،لتكون لديها كبر الكفاءة من المتحد ين
باصنجلي ية بالشرر األوسط.
مستو عالي من التخقيط المسبا ،و رورة تقييم األداء تقييما ً مستمرا ً يتناول در
 .13عمل جهاز لو
التفا.يل .ويض خقط مستقبلية مرنة.
 .14استخداب آليات تقوير التعليم والتوظيف ،وك لك عمل فرع من وزارة بنك األفكار المشروحة هحقا في الج ء
الثاني :مشاري وخقط لتنمية مصر علا جمي المستويات.
خقة خمسية محكمة.
 .15إنشاء جهاز تسويا المنققة الحرة وو
المرحلة الرابعة :تطوير المنشﺌات الحالية في بورسعيد لتكون علﻰ المعيار الدولي
أوال :من خ ل شركات إدارة وتقوير للمنش ات لتكون عل المعيار الدولي من خ ل إتاحة ج ب من المنشأة للعمل
اهستثمارب وج ء للعاب ،بحيث يتم رف مستوب جمي الخدمات داخل المدينة دون عباء علا الدولة ،مثل المستشفيات
(وتم تقديم شركة بالفعل للمحافية لتقوير مستشفيات بورسعيد  ،م المدارس والجامعات ،والفنادر ،وإتاحة عمل
البنوك الدولية ،وشركات خدمات رجال األعمال.
ثانيا :إعداد مدينة بورسعيد الستيعاب الشركات الدولية ولكي تكون سوق عالمي:
 .1ان زيادة مساحة المنققة الحرة ،وسيولة الحركة المرورية من بورسعيد إلي شرر التفريعة في وقت ه يتعد الـ
 15دقيقة هو المفتاا الحقيقي لتنمية سيناء ،ل لك علينا عمل التالي:
 1توسعة حدود المنققة الحرة لمحافية بورسعيد لتصب حوالي  550كم 2شاملة المسقحات الما ية (علما بأن
المساحة الحالية حوالي  40كم مرب كمرحلة ولي ،وذلك من خ ل م اهرا ي التالية لنقار المنققة
الحرة (علما بأن مساحة محافية بورسعيد  1350كم 2كبر من هون كون  1104كم 2وسنفافورة 716
كم: 2
محافظة بورسعيد
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 توسعة حدود المنققة الحرة إلي حدود القريا الدا رب ظربا وذلك بواق زيادة  6كم 2وجنوبا ذلك بواق
زيادة  8كم.2
 توسعة حدود المنققة الحرة جنوبا لتشمل مثلث شرر التفريعة سفل بورف اد وذلك بواق زيادة  12كم.2
 توسعة حدود المنققة الحرة شرقا إلي حدود طريا العريش السفلي وحتي بحيرة البردويل وذلك بواق
زيادة  234كم. 2
 2عمل سور مبني بارتفاع  4متر كالسور المبني علي جانبي قناة السويس ،حول حدود المدينة الحرة الجديدة،
ويكون تأمينم مس ولية الجيش المصرب ،وان تكون المناف البرية تحت رقابة الجيش وذلك بعد نقل المناف
الحالية إلي الحدود الجديدة للمنققة ،ويتم عمل وحدات توليد طاقة شمسية عليم لتعويت من اصنشاء.
 3عمل نفا بقول  7كم متر يربط بين بورسعيد وبورف اد علا رس مملوكة للدولة وبدون مباني تعلو المسار
(علما بأن طول نفا الشهيد حمد حمدب  5900متر  ،وذلك بواق  3050متر داخل بورسعيد بحيث يبد بحفر
خلف شركة بورسعيد للم بس م بموازاة السكة الحديد وخلف كلية تربية حتي حديقة الفرمة م التوجم بشكل
عمودب بجوار مبني الهي ة ،م يعبر سفل القناة لمسافة  550متر وعما  50متر و بواق  3400متر داخل
بورف اد ،بحيث يتوجم من سفل المعدية إلي ميدان الشهيد نقيل طيار حمد محمد بو العقا ،م يسير ماب
األكاديمية البحرية ليتوجم إلي القريا الدا رب لمعدية شرر التفريعة.
 4عمل نفا بقول  7كم يربط بين بورف اد وبين شرر التفريعة علا رس مملوكة للدولة وبدون مباني تعلو
المسار ،وذلك بواق  3250متر داخل بورف اد حفر مكشوف ليبد من عند نهاية الم حات علا القريا
الدا رب لمعدية شرر التفريعة وين ل سفل القناة من خلف معدية شرر التفريعة ،و  500متر سفل القناة و
 3250متر داخل شرر التفريعة  ،ليبد من بعد منتصف مثلث شرر التفريعة تقريبا وينتهي إلي طريا شرر
التفريعة القنقرة شرر .وبذلك يتم ربط ميناء غرب بورسعيد بميناء شرق التفريعة في حدود  15دقيقة
ليعملوا كميناء واحد.
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 5ربط مثلث شرر التفريعة بكوبرب بمدينة بورف اد.
وبذلك يتم تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة ،وبين قطاعاتها األربعة ،كمرحلة أولي من المواصالت.

.2
.3
.4
.5
.6
.7

إنشاء مجم كمجم التحرير صدارة المنققة الحرة الجديدة ،وعمل مجم سفارات في المثلث سفل بورف اد.
عمل معرس تسويا عالمي لتشجي الصناعة العالمية جنوج بورف اد.
تحويل سفاجا إلا منققة حرة (شحن وتفريغ  ،وربطها بالسودان والسويس وبورسعيد بخط سكة حديد مباشر
عالي السرعة .وعمل شركة مساهمة مصرية ،لتعبﺌة البقوليات في السودان واللحوم ،وإعادة تصديرها لمصر
والخارج.
عمل نفق بين طابا (من منتجع طابا هايتس) والحدود بين السعودية واألردن بمنفذ مشترك علﻰ الدولتين ،ودعم
السياحة في جنوب سيناء ،.وإنشاء سور عالمي بشرب الشي والفردقة واألقصر والمناطا السياحية عموما،
لتسويا للمدينة الحرة ومنتجاتها.
توفير خدمات اتصاهت ممتازة ،كخدمة الهاتف والتلكس والفاكس واهنترنت ،وتقديم خدمات بريدية سريعة
للقرود.
عمل محقة كهرباء بقدرة تتجاوز  1000ميجا وات لتفقية احتياجات المنققة الصناعية في بورسعيد .واستخداب
تقنيات القاقة الجديدة والمتجددة هستكمال اهحتياجات من القاقة .

 .8زراعة  50الف فدان جنوب شرق التفريعة بالجوجوبا علﻰ مياه الصرم الصحﻰ بعائد سنوي  2500مليون
جنيه مصري أو  350مليون دوالر .المشروع :مخصأ جنوج شرر التفريعة  50الف فدان رس زراعية،
يعيبها نها عالية الملوحة .ل ا ف ن فضل منت ل راعتها هو نبات الجوجوبا لم اياط الكثيرة .إنتاجية الفدان من
الجوجوبا حوالي  800كيلو جراب بعد النمو الكامل ( 7سنوات  ،وسعر الكيلو جراب في حدود  60جنيم ،وب لك كل
فدان ينت حوالي  50الف جنيم سنويا .ول ا فعند زراعة  50الف فدان منت واحد فقط تكون الحصيلة  2500مليون
جنيم مصرب و ما يعادل  350مليون دوهر سنويا .يبد اصنتاج في السنة الثالثة ومتوسط السنة الثالثة والرابعة
حوالي  400كجم للفدان .وب لك يفقي المشروع تكلفتم بعد السنة الرابعة ويحقا ربحية .لتهي ة األرس نحتاج
حوالي  150مليون دوهر لخفت نسبة الملوحة العالية حاليا.
محافظة بورسعيد
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رابعا :إعداد مدينة بورسعيد سياحيا ،وهي كالتالي:
 .1عمل نفس آلية اكبر حماب سباحة في العالم بمنتج سان الفونسوديلمار في مدينة لجاروبو شيلي ،وعمل شاطئ
رملي علي المستوب العالمي وإقامة حواج األمواج علا بعد  300متر من الشاطئ لحفظ ه ط الرمال ،وعمل
فتحات لتبادل المياط واهسماك .وتخصيأ  %75من المسافة ماب الفنادر لتكون شواطئ خا.ة مع ولة بحاج
بصرب وبشرب عن الممشا وعمل نفا لكل فندر علا شاط م من تحت الممشا ( %35من القول الكلي لشاطئ
بورسعيد  .علي ان تقوب ه ط الفنادر بالتكفل بعمل الشاطئ كام (الخاص  /العاب بكافة الخدمات وعمل حاج
األمواج .
حيث ان طول شاطئ بورسعيد حوالي  5.15كم ،و=طول الشاطئ ماب فندر هلنان (سابقا  ،قرية النورس،
قرية الكروان حوالي  1كم ،طول الشاطئ ماب قرية مرحبا حوالي  0.4كم ،طول الشاطئ ماب قرية الكنارب
حوالي 0.26كم ،طول الشاطئ ماب نادب القوات المسلحة وفندر سكاب ب زا حوالي  0.75كم ،وبالتالي فان 75
 %من ه ط المسافات تمثل حوالي  % 35القول اصجمالي لشاطئ بورسعيد .وبالتالي ف ن طول الشواطئ الخا.ة
هو  %35من القول اصجمالي لشاطئ بورسعيد ،وهو ما يترك  %65من الشاطئ متاا للعامة .وتقسم كالتالي:
وب لك طول الشاطئ الخاص ماب فندر هلنان (سابقا  ،قرية النورس ،قرية الكروان بقول  850متر ،و ماب
قرية مرحبا بقول  300متر ،و ماب قرية الكنارب بقول  195متر ،و ماب نادب القوات المسلحة وفندر سكاب
ب زا بقول  560متر .ويفيد ه ا المشروع في إعادة السياحة إلي مدينة بورسعيد لتكون علي نفس مستوب
اصسكندرية والساحل الشمالي .حيث انم من ظير المشج للسياا الن ول في فنادر ه تملك شاطئ خاص .وبالتالي
تنشيط التجارة داخل البلد نتيجة زيادة السياا .و يضا سيستفيد بناء بورسعيد من الشواطئ الخا.ة والعامة بحد
سواء .ويتم عمل المشروع من خ ل عمل حاج .خرب علا بعد  300متر من الشاطئ مقترا ول ،و عمل
مجموعة من الخلجان كما بالصورة مقترا اني ،بحيث تعمل األلسنة بحرية كمصدات مواج تحمي الشاطئ من
التيارات الما ية وتجعل المياط .افية  ،والحفاظ علا طبقات الرمال من السحل داخل البحر المتوسط.
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 .2تحويل مثلث شرر التفريعة ألكبر منتج سياحي بالشرر األوسط  :ويحتوب علي فنادر دولية ،ومنتجعات سياحية،
مارينا اليخوت ،ومدينة م هي ولت دي ني وينيفرسال ستوديوز ،م عل جولف ،لعاج ما ية ،حديقة حيوان،
حديقة نباتات ،ت ل علا الجليد ،دار وبرا ومسرا عالمي ،وسنيمات ،ومكتبات ،والقرية ال كية .
 .3نقل اصشفاهت حول الفنار ( قدب مبني خرساني في العالم  ،وتحويل األرس حولم إلي حديقة وم ار سياحي،
تمثال دليسبس بموقعم وعمل
وترميم البيت الخشبي للمأمور اصنجلي ب والجراش الخاص بم وسيارتم ،وو
بانوراما حولم تحكي قصة الكفاا.

.4
.5
.6
.7

ترميم المنازل األ رية .وتحويل حوا ط مباني بورسعيد باألحياء إلي لوحة كبيرة متصلة ،تحكي تاري بورسعيد،
وتشرا سقورة البحر األبيت المتوسط ،بحيث يكون حي ذو طاب بحرب ،وحي إس مي وحي فرعوني.. ،إل .
وتحويل األكشاك إلي شكال بحرية مثل القواق واألسماك ،واشكال فرعونية وإس مية طبقا لتخقيط الحي.
إعادة إحياء متحف بورسعيد ،وجعلم متحف شامل :متحف قناة السويس ،باص افة إلي ار بورسعيد واآل ار
الفرعونية ،حياء ما ي.
نقل مبني السكة الحديد خارج سور المدينة الجديدة ،وان يكون دخول السكة الحديد داخل بورسعيد لنقل البضا
فقط.
إزالة اصشفاهت التي تعيا السير.

خامسا:

الجزء الثاني :
حلول لبعض المشاكل داخل مدينة بورسعيد إلي ان يتم تنفيذ المشروع:

 .1حل مشاكل المحليات المتعلقة بمدينة بورسعيد والتي تشقمل المرافقا مثقل ر.قف الققرر ،وعمقل جراشقات متعقددة
القوابا بالتقنيات الحديثة ،والصرف الصحي.... ،إل  ،وك لك القضاء علا العشقوا يات الداخليقة ،وتنشقيط السقياحة
الداخليققة ،ونقققل الصققناعات الملو ققة خققارج ك قاردون المدينققة ،واههتمققاب بالمنققاطا المهملققة ،وإعققادة إحيققاء متحققف
بورسعيد.
 .2دعم اصسكان من خ ل نقل المناف لحدود القريا الدا رب ،وتنفي مشروعات إسقكان متميق ومتوسقط التكقاليف فقي
امققاكن التوسق  ،والعمققل علققا استصققدار قققانون بحيققث يكققون تملققك شقققا ومحق ت المحافيققة و ب مشققروع سققكني
وتجققارب تقققوب بققم الدولققة داخققل المنققققة الحققرة لمققن تنقبققا عليققم اشققتراطات المنققققة الحققرة مققن كونققم مققن بنققاء
بورسعيد..... ،إل .
 .3تنفي المتاا من بنود إعداد مدينة بورسعيد سياحيا ،كتوحيد شكل األكشاك ،وتحويل حوا ط المباني لتكقون لوحقات ،
....إل .
محافظة بورسعيد
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 .4إعادة قانون السيارات المنققة الحرة ،ورف السعة اللترية المتاحة لسيارات المدينة لما يناسقل عمقال التنميقة داخقل
المدينة.
 .5تقهيققر شققوارع بورسققعيد مققن كافققة اصشققفاهت التققي تعيققا السققير وعمققل عقوبققة رادعققة ،والققتخلأ مققن الحيوانققات
الضالة.
 .6ان تكون العمالة في كافة الوظا ف ه تقل عن  %70من بناء بورسعيد ،وعمل برنام صح ل العمالة البورسعيدية
محل العمالة المفتربة وخصو.ا من خارج مصر.
 .7تفعيل وتقوير قانون سرقة ال ريعة.
 .8عمل مصن لتدوير وجم القمامة بصورة .حية.
 .9دراسة تحويل شرر التفريعة إلا مدينة حرة .ناعية.
 .10عمل جهاز شعبي لمراقبة المرافا وتقوير وتشجي السياحة.
 .11عمل م سسة لدعم .حاج األرا قي ال راعيقة بجنقوج بورسقعيد بحيقث يشقكل مقنهم مجلقس اصدارة ويكونقوا
مساهمين فيها ،ل تقنين و اعهم م الدولة ،والتحقول إلقي اصنتقاج الكمقي والتصقدير ،وذلقك لخفقت تكقاليف اصنتقاج
وجعققل ا لمنتجققات المنتجققة .ققحية ومقابقققة للموا.ققفات العالميققة بمققا يفيققد الشققعل و.ققاحل األرس ،بآليققات سققيتم
عر ها عند البدء في التنفي .
 .12تنفي مبد دعم القوة الشرا ية للجنيم المصرب ،في منققة مصان اهستثمار بشكل خاص ،وللعمالة في المح ت
التجارية والمققاعم والكافيتريقات ....إلق بشقكل عقاب ،بآليقة تقوفر للعامقل شقراء كافقة المسقتل مات الف ا يقة والقبيقة
وتوقي الكشف القبي والع ج ،بالقريقة التي ه تض علا .احل المقال عبقاء ماليقة إ قافية وت يقد وهء العامقل
إلي المكان ال ب يعمل فيم ،بآليات سيتم تقبيقهقا عنقد البقدء فقي التنفيق  ،بمقا يخفقت التكقاليف والنفققات علقا العمالقة
بشكل عاب ،كمرحلة ولي ،وتفت وجم دعم اصسكان كمرحلة انية.
 .13إنشاء شركة لصيانة وتشقيل العقارات ،ومن م تحصيل تكاليف الصيانة والتشقيل بالتقسيط.
 .14تقوير موقف المعقديات للسقيارات بعمقل تقرقيم إلكترونقي ب شقارات قو ية تحقدد رققم المعديقة مق عقداد يفلقا
البوابات اهلكترونية للقوابير بناء علا عدد السيارات بالتنسيا م مرك تحكم م ود بكاميرات مراقبة لتحقدد عقدد
السيارات المناسل طبقا وسعة المعديات.
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