
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 UEMRFAI-https://youtu.be/XCe** لإلطالع عىل الفيديو الخاص باللقاء ،يمكن زيارة الرابط التالي :  

ن  الصناعة والبحث العلمي عقدت لجنة  ونية  ندوةبجمعية رجال األعمال المرصيي  ،برئاسة المهندس  Zoom Webinarمن خالل إلكتر
الوي/  ن  اركةمشبو ، وزير قطاع األعمال العام –الدكتور / هشام توفيق اللجنة ،وذلك مع مجلس اإلدارة ورئيس  عضو  – مجد الدين المتن

دد وع ،وعدد كبت  من السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية والسادة رؤساء اللجان التخصصية بها الجمعية  رئيس –عىلي عيىس / المهندس
ن  ن  من السادة أعضاء الجمعية من العاملي  ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ،الصناعة بقطاع والمعنيي 

ذي المدير التنفي –كما شارك فن
ي تمام الساعة للجمعية ،وممثىلي اإلدارة التنفيذية بها ،

  الواحدةوذلك فن
 
ن يوم  ظهرا ، بهدف فتح باب الحوار  2020 يونيو  29الموافق  اإلثني 

 :   والمناقشة حول

 واألجنبي املصري اخلاص القطاع وشركات للوزارة لتابعةا العام األعمال قطاع شركات بني والشراكة التعاون لياتآ 
  املشرتكة املشروعات خيص فيما الدولة أهداف لتحقيق

 صرية اخلاصة بالقطاعات الصناعية املرشحة ألن يتم إحالهلا حمل الواردات ،وفقًا ملا مت امل البنوك راتمباد تفعيل كيفية
 على تعليمات حمافظ البنك 

ً
  صرياملركزي املالتوجيه إليه بناء

 لتجاريةا والغرف املصرية الصناعات وإحتادي الوزارة بني توقيعه مت الذي املشرتك التعاون بروتوكول على الضوء إلقاء 
 يطبيق التحول الرقمت حول

ألعمال العام اقطاع وزير  –وقد رحب سيادته بالدكتور / هشام توفيق رئيس اجلمعية ، – علي عيسى/ كلمة املهندس بدأ اللقاء ب

 عىل أهمية هذا اللقاء ل وبالسادة
 
بة القطاع رغالحضور من ممثىلي المجالس التصديرية والغرف الصناعية والسادة أعضاء الجمعية ،مؤكدا

ي  
كات قطاع األعمال العام والتعاون فن ك وفرص التكامل مع شر ي بحث أوجه التعاون المشتر

ية ما يخدم الصناعة الوطن كافةالخاص فن

ي لها قدرة انتاجية المرصي ،حيث  قتصاد واال كات كتر ي تضم شر
أن قطاع األعمال العام يعد من أهم القطاعات االقتصادية والصناعية التر

 ،األمر الذي من شأنه تقليل حجم الواردات وتوفت  العمالت األجنبية.  لتوفت  العديد من السلع

ث العلمي بالجمعية حول مدى أهمية التعاون والمشاركة مع مصانع قطاع ثم أشار سيادته إل سابق مناقشات لجنة الصناعة والبح

ادها من الخارج بحجم كبت   ي أصبح يتم إستت 
ي زيادة اإلنتاج المحىلي وخاصة من السلع التر

 إل  مثل صناعات القطناألعمال العام فن
 
ا ،مشت 

ي مرص تجربة زرا
ة التيلة فن ي تعد  عة االقطان قصت 

ي تعكس توجه الدولة نحو إحالل الصناعة الوطنية للمنمن التجارب الهام والتر
تجات ة التر

ي ت  عىلي توفمن شأنها العمل الخطوة  ،كما أن هذهالمستوردة   االقطان المستوردة الذي ينفق عىل النقد االجنتر

  Webinarحمضر ندوة إلكرتونية 
 وزير قطاع األعمال العام –هشام توفيق مع الدكتور / 

Zoom Webinar  
 2020يونيو  29يوم اإلثنني املوافق 

 

https://youtu.be/XCe-UEMRFAI


ي كما أكد سيادته أنه 
ن
ة التيلة بنفس المستوي االقتصادي واالنتاجية والجودة لالقطان ال  هذه التجربة اذا نجحت مرص ف نتاج االقطان قصت 

ي تسوف ،فالمستوردة 
ن
ي نفس الوقت االستفادة منها ف

ن
حقق نجاحات عديدة عىلي مستوي تشغيل الطاقات االنتاجية للمغازل المحلية وف

 .انتاج الزيوت واإلعالف

 

 بالدكتور / هشام توفي، عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة بإلقاء كلمته – املهندس / جمد الدين املنزالويثم قام 
 
 –ق مرحبا

ي شغلها 
ي السابق من خالل المناصب التر

ن
 إل الدور التطوعي الذي قدمه السيد الوزير ف

 
ا وزير قطاع األعمال العام والسادة الحضور ،مشت 

ي عدد من 
ن
 إلمنظمات االعمال ف

 
ا  من ممثىلي القطاعتمثل أحد أهم الفرص المتاحة لمشاركة رجال األعمال أن الصناعة  المرصية ،مشت 

كات الصناعية التابعة للحكومة الخاص  ي الشر
ن
اكةن خالل متوفت  التمويل الالزم بالتوجه الحالي للبنوك كما أشار سيادته إل ،ف  اساليب الشر

ي القطاعات  المختلفة
ن
 حيث حدد مركز تحديث، صادراتها وزيادة لتعميقها وإحاللها محل الواردات ذات االولوية للدولة الصناعية ف

 .منتج 240نحو بذات االولوية الصناعية المنتجات هذه الصناعة 

كات  أن كما أشار سيادته إل العام تنتج اغلب احتياجات السوق المحلية ولكن بجودة اقل مما يحتاجه  األعمال قطاعالكثت  من شر

اد سبيل المثال عىل مصدر، المستهلك أو ال   750مواست  الحديد بقيمة  يتم إستت 
 
كات  مليون دوالر سنويا ي الشر

ن
ن يوجد مصانع ف ي حي 

ن
ف

ي بمستوى الجودة المطلوبر خطوط انتاجها يالقابضة تحتاج إلي تطو 
يل ةفقط بما يرتقر ك مرصي لمستورد وهو ما يمثل فرصة لدخول شر

ي تطوير وتحديث خطوط االن
ي فن  .تاجاو اجنتر

 ناعةل من حجم وارداتنا إال عن طريق تعميق الصيقلالدولة التستطيع تاتج القومي المحىلي لن يتحسن ولن أن الن سيادته عىلأكد ثم 

ي ال يوجد لها مثيل محىلي من خالل االستعانة بقوائم الواردات  الوطنية
 عىلي بعض الصناعات التر

ن كت 
مليارات الدوالرات  ر يوفسما ،وهو والتر

يد القيمة المضافة للصناعة المحلية و كما سعىلي الدولة   ن أن القطاع الخاص  كما أكد سيادته عىلزيادة التصدير،  و زيادة تنافسيتها بالتالي تر

اكة مع الدو  للدخول لدية القدرة واإلستعداد  ي شر
كات لة لتطوير خطوط االنتاج وإدارة فن مكانيات اال من ه لدي لما  قطاع األعمال العامشر

ات  ي والختر
ي الصناعة المحلية وزيادة الصادراتالتر

كاء االجانب والبنوكإضافة إل قابلية مساهمة  تؤهله الحداث طفرة فن ي  الشر
  ذلك . فن

 عىل ترحيب  وزير قطاع األعمال العام –الدكتور / هشام توفيق ثم قام 
 
بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته لهذا اللقاء الهام ،مؤكدا

اكة الوزارة  ن ببحث أوجه الشر ك و  القطاع الخاص بي  ي بال ، تابعة للوزارةقطاع األعمال العام ال اتجميع شر
اكة ال تعتن  أن الشر

 
ا ورة مشت  رصن

ي رأس المال 
ن االدارة او تحديث خطوط االنتاج من خالل نظام حق االنتفاع لمدة ولكن يمكن أن تتم بالدخول فن تعود م ث محددةتحسي 

 عن الخصالنظام هذا ،حيث يعد إلي ملكية الدولة مرة اخري 
ً
كاتصة وذلك لضمان عدم تصفية خبديال تشي    ح و  قطاع األعمال العام شر

 .بها ةلالعما

ي إعادة هيكلة
كات قطاع األعمال العام ،حيث قامت الوزارة  ثم أشار سيادته إل جهود الوزارة فن ن التنظيمية لعمل وإدارة شر القواعد والقواني 

كات التابعة للوزارة حيث تبلغ  كات قطاع االعمال العام بإعداد ورقة عمل إلدارة المال العام وأوجه إنفاقه فيما يخص الشر كة  225شر شر

ي منها فقط وتحتل جزء كبت  من الما 118يتبع الوزارة 
لسنة  203القانون عىل تطبيق تعديالت ل العام ،إضافة إل ما تم من جهود  فن

ي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب  1991
 إل أن هذه التعديالت التر

 
ا كات التابعة للوزارة من العمل وفتس،مشت   قمكن الشر

 
 ا

ن ل ن العاملي  كات القطاع الخاص، مع تحفت  ي شر
ي األرباح ن بربط األرباح السنوية لهم باإلنتاجية ،مع تحديد  قواعد وأساليب اإلدارة فن

صيبهم فن

ن    %12إل  10السنوية القابلة للتوزي    ع بنسبة ما بي 
 
إل تطوير شجرة الحسابات  كما أشار وبدون حد أقىص من الشهور،   ترصف نقدا

ن كافة اللوائح العمل الموحدة لوضع  بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسباتوتفريعاتها  كاتوالخاصة بالمزايا واالجور لتكون موحدة بي   شر

كات ،بما يهدف إل زيادة االنتاجية وحسن ادارة االموال العامة و  مطورةالعمل ال، باإلضافة إل لوائح  ي مجالس ادارات الشر
تغيت  كامل فن

كات.   الموجهه لهذه الشر

ي تقوم بها 
الوزارة لتطوير القطاعات الصناعية واإلنتاجية المختلفة التابعة لقطاع األعمال ثم قام سيادته بإستعراض كافة الجهود التر

 :  العام ،وذلك وفق خطة تنفيذية للتطوير عىل النحو التالي

  المالبس الجاهزة –الغزل والنسيج  -صناعة القطن 

كات أشار سيادته إل ي الشر
ي تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج فن

ي تتجاوز ت الجهود المبذولة فن
مليار  21كلفتها التابعة للوزارة والتر

 دة لتداول األقطان بدأت تجريجنيه، حيث يتم تطبيق منظومة جدي
 
ي سويف والفيوم باستالم األقطان من بيا

ي بتن
ي فن

الموسم الماضن

ن  ي أكياس من الجوت يتم توزيعها عىل المزارعي 
ة دون وسطاء معبأة فن ن مباشر إجراء م كما توعدم الغش،    لضمان نظافة القطنالمزارعي 

ي تحديد سعر فتح هذه 
كات القطاع الخاص فن اك شر ، عىل أن يتم إشر ن مزادات عىل األقطان المستلمة بما يحقق سعر مناسب للمزارعي 

ي تعد تجربة لبورصة السلع المزمع إنشاءها من قبل وزارة التموين
 .المزادات والتر



ي الفيوم، وسيتم تطوير  حيثتطوير محالج القطن، ثم أشار سيادته إل 
ن
 ثالثةحالج أخرى م ستةتم االنتهاء من تشغيل أول محلج مطور ف

ي العام المقبل ليكون األخرين  والثالثةحتر نهاية العام الجاري 
ن
ي لحلج محصول ال سبعة هناكف

قطن محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا تكقن

ي بجودة عالية دون شوائب،  بالكامل المرصي
ن
ة عالميا  استعادة عرش القطن مما يسهم ف ن يادته إل أنه أشار سكما   ، المرصي ومكانته المتمت 

ي تم التعاقد عىل توريدها من قب عيجري تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج للتواكب م
ل  الماكينات والمعدات الجديدة التر

ي هذه الصناعة، بما يضمن توفت  مادة خا
ن
كات العالمية ف ى الشر ن القطاع الخاص من زيادة صادراته من المالبس كتر م عالية الجودة لتمكي 

 .الجاهزة والمنسوجات

ة التيلة عىل مساحة  ي الزراعة والري  250كما أشار إل قيام الوزارة بتجربة زراعة أقطان قصت 
ن
ق العوينات بطريقة مميكنة ف ي شر

ن
فدان ف

اف وزارة الزراعة ي تحت إشر
ي والجتن

ن ، وإستصالح األراضن قنطار للفدان وهي ضعف متوسط  14 -12وباستخدام بذور عالية اإلنتاجية ما بي 

ي تكلفة أهم مدخال 
ن
ا ف

 
ي ستمثل بنجاحها تخفيض

ي أكتوبر المقبل، والتر
ن
 تإنتاجية فدان القطن طويل التيلة، عىل أن يتم تقييم هذه التجربة ف

ادها من الخارج ي يتم استت 
ي مرص والتر

ن
 .صناعة الغزل والنسيج ف

من خالل طرحها إلقامة  –خارج نطاق خطة التطوير  -   Clustersادة من بعض العنابر غت  المستغلةإل مبادرة لالستف ثم أشار سيادته

ة وعات صغت  ي ظل الحرص عىل دعم  ومتوسطة مشر
ن
ي خلق اآلالف من فرص العمل للشباب خاصة ف

ن
ي صناعة المالبس الجاهزة تسهم ف

ن
ف

ة  وعات الصغت  ، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعةقطاع المشر  .والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية لالقتصاد القومي

 قطاع النقل واللوجيستيات وصناعة السيارات 

ق الدلتا وغ 3كيان جديد لنقل الركاب بعد االنتهاء من دمج وقد أشار سيادته إل تكوين   كات نقل ركاب تابعة للوزارة وه )شر رب شر

حيب الكامل باووسط الدلتا والصعيد(،   عىل التر
 
ن هذا الكيان لقطاع الخاص للمشاركة فن تشغيل مؤكدا اوح ما بي 

 5 -3 وذلك لمدة تتر

 .سنوات

ي ظل التوجه  أكد سيادته عىلوفيما يخص صناعة السيارات،
كة النرص للسيارات بإنتاج سيارات كهربائية فن أن الوزارة حريصة عىل إحياء شر

كة دونج فينج الصينية إلنتاج    25العالمي نحو هذه الصناعة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شر
 
العالمة  سمإ تحت ألف سيارة سنويا

كة  ة لشر ن ي السوق، عىل أن يتم االنتهاء من الدراسات والخطط التفصيلية  من %12ما يمثل نحو وهو  "النرص"التجارية الممت 
الطلب فن

ي 
وع فن كة الهندسية كما أشار سيادته إل طرح ،  2021نهاية عام بأشهر تمهيدا لتأهيل المصنع لبدء اإلنتاج  ثالثة خالللهذا المشر الشر

 يعمالن بالغاز الطبييي ألللسيارات 
ن   إثنا عشر أمتار واآلخر  ثمانيةبطول  نهاية العام الجاري أحدهما بتوبيسي 

 
ا  أكد سيادته عىل كافة قد ، متر

كات الصناعات المغذية ل  صناعة اشر
 
كات محليا كات التابعة للوزارة لتوفت  احتياجات الشر ن وت لسيارات للتواصل مع الشر حقيق التكامل بي 

ن العام والخاص  .القطاعي 

ي الذي كما أشار سيادته إل
ونن كة النرص للتصدير  الكتالوج اإللكتر ي أعمال شر

ة الماضية الستخدامه فن قامت الوزارة بتطويره خالل الفتر

اد،   واالستت 
 
ا ة لوضع منتجاتهم  مشت  ي مرص خاصة الورش والصناعات الصغت 

ن فن أن الفكرة تعتمد عىل تجميع بيانات كافة المنتجي 

ونية لتكون  ادهاعىل قاعدة إلكتر ي يتم استت 
ي الخارج وتوفت  مدخالت اإلنتاجومدخالت إنتاجها التر

وي    ج للمنتجات المرصية فن من  أداة للتر

كة النرص األساسي هو الوساطة والتسويق لصالح عمالئها باإلضافة إل توفت  سلسلة متكاملة من  حيثاألسواق الخارجية،  أن نشاط شر

، وتشمل خدمات النقل ال "جسور"خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية من خالل مبادرة  ي
ي تم إطالقها العام الماضن

تر

ن من خالل نافذة واحدة إل جانب خدمة الوساطة والتسويق ي والبحري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي والتخزين والتأمي   التر

ن الوزارة وكٍل من إتحاد الصناعات المرصية واإلتح  إل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بي 
 
ا ة للتواصل اد المرصي للغرف التجاري،مشت 

ونية الخاصة ب ي مع أعضائهم للتسجيل عىل المنصة اإللكتر
ونن  . الكتالوج اإللكتر

 قطاع السياحة 

كة مرص للسياحة إلعادتها إل مكانتها والمنافسة بقوة بف سيادته عىلأكد  ر وآليات وإدارة كأنه يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشر

 كما القطاع الخاص،  
 
ونية قريبا ي  "طوف وشوف"باسم  سيتم إطالق منصتها اإللكتر

ونن لتوفت  مقاصد سياحية غت  تقليدية عتر تطبيق إلكتر

ن  ن الخدمات المقدمة للمواطني  ي  لتشجيع السياحة الداخلية مع تطوير البنية التحتية وتحسي 
ه تغيت  ثقافةبما يسهم فن ن ن لدى ا التتن لمرصيي 

هة النيلية باألتإضافة إل إستعادة ، تاحة العديد من االختيارات لهمإمن التوجه للمطاعم والمقاهي إل السياحة الداخلية و  ن وبيس النهري التن

ة ومواعيد محددة وكول سنتر للحجز او تقديم الشكاوى ،   ن  د لدىصدى جيكما أكد سيادته أن هذه المبادرة قد يكون لها بخدمات متمت 

ن بقطاع السياحة للمشاركة والم ن والمعنيي  ي هذا التطوير. اعضاء الجمعية من العاملي 
 ساهمة مع الوزارة فن

 



ي نهاية كلمته أكد السيد الوزير عىل أن كافة ما تم طرحه من مبادرات وخطط للتطوير تتضمن العديد 
ن
ع القطاع ممن فرص التعاون وف

ي 
ن
اكة بكافة أشكالها سواء ف ي للمنتجات المرصية ومدخالتها،  الخاص والشر

ونن صناعة المالبس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج اإللكتر

وع جسور لتعزيز التجارة الخارجية  . ومشر

  ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة حيت مت تناول أهم املناقشات التالية :
الوي الدين مجد المهندس /  ز  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلم   – المنز

أشار سيادته إل تعليمات السيد رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي المرصي للبنوك بتوجيه األدوات التمويلية إل عدد من 

ي تم تحديدها من قبل مركز تحديث الصناعة ب الصناعات ذات األولوية إلحاللها محل الواردات 
 عىل  ،صناعة 240والتر

 
ورة مؤكدا ضن

كات القابضة  اكة بحث مدى إمكانية دراسة المواقع االنتاجية الخاصة بمصانع قطاع االعمال العام او الشر ي شر
ن
ع القطاع سواء مللدخول ف

كاء الالخاص او  ي تعميق هذه الصناعات وزيادة جانب ،وذلك من اجل اال شر
ن
ي  القيمة المضافةالمساهمة ف

ن
صادرات زيادة ال لها مما يسهم ف

 زيادة الدخل من العملة االجنبية. وبالتالي  المرصية

 

حيب الكامل من قبل وزارة قطاع األعمال العام : الرد اكات والذي يهدف لخدمة الصالح العام تم التأكيد عىل التر بهذا النوع من الشر

كة 118وأهداف الدولة لتنمية صناعات محددة ،كما تم التأكيد بأن الوزارة ستقوم بموافاة الجمعية بقائمة تتضمن   التابعة لها  شر

ي يتم اإلطالع عليها من قبل مجتمع األعمال وبحث مجاالت وفرص 
 لدخولا كما تم التأكيد أن، كاتمن خالل هذه الشر  التعاون،حتر

اكات يجب أن يحقق المكاسب لكافة األطراف ي هذه الشر
ي كما أنه بالنسبة ل،  A win-win situation فن اتيجر تم فستلمستثمر االستر

اكة ي مراحل التشغيل الشر
 فقط.  فن

 

 اكتوبرالسادس من نائب رئيس جمعية مستثمري  –مح  حافظ الدكتور / 

ورة اإللتفات إلاالدوية ، قطاع صناعاتأشار سيادته إل   عىل ضن
 
ن صناعات الخامات  مؤكدا ي تنظيم عمل هذهقواني 

 ألهمية دورها فن

 ، الصناعات
 
ي االكتفاء  وأصبح تحقيق،اصبحت مستوردة  أغلب المواد الخام لألدويةالن نظرا

ي من صناعة االدوية الذانر
 ظل أمر هام فن

ي يشهدها العالم حالي
 المستجدات التر

 
ي هذا القطاع ويتم ،ا

كات العاملة فن  من قبل الشر
 
حات جيدة جدا كما أكد سيادته عىل وجود مقتر

اء الموحد التعاون   . مع هيئة الشر
 
كة النرص أيضا ي هذا الشأن ،وإمكانية التعاون مع شر

 فن

ي للدولة ، كما أنه مرحب بالكامل بإستقتم التأكيد عىل مدى أهمية صناعة المادة الخام : الرد
ن فن حات من العاملي 

 بال هذه المقتر

 
 
ي التطوير. دراسو خطوات القطاع وخاصة أنه تتم حاليا

كة النرص فن  ة نهائية لشر

 

ة والمتوسطة – حسن الشافع  المهندس /  وعات الصغنر  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المشر

ة والمتوسطة  رئيسية محاور أكد سيادته عىل وجود ثالثة  وعات الصغت  ي المشر
كات ومصانع قطاع فن يمكن التعاون من خاللها مع شر

 :  األعمال العام وذلك عىل النحو التالي

فىه الخاصة بالمالبس الجاهزة  Clusters وخاصة من خالل العنابر  األقمشة والمالبس الجاهزة: القطن وانتاج  صناعة -1

ة والمتوسطة.  هامة ومساعدة وعات الصغت   جدا للمشر

ي صناعة مدخالتها من خالل حيث يمكن بحث المساهمة  : وأتوبيسات النقل العام الكهربائية السيارات صناعة -2
فن

ة والمتوسطة كما يمكن تالمصانع الصغ  ذه المصانع وترشيحات للوزارة بها. م قائمة بهيقدت 

ونية -3 ي تكنولوجيا  : الخاصة بالسياحة الداخلية المنصة اإللكنر
ة والمتوسطة المتخصصة فن كات الصغت  يمكن لبعض الشر

ي إعداد بنك المعلومات الخاص
  بهذه المنصة.  المعلومات المساهمة فن

ة : الرد ي توليها الدولة إهتمام كبت  خالل الفتر
ة والمتوسطة والتر وعات الصغت  تم التأكيد عىل مدى أهمية هذا التعاون مع المشر

 لمناقشة الخطوات التنفيذية لذلك.  حسن الشافيي لتأكيد عىل أنه سيتم التواصل المباشر مع المهندس / الحالية ،كما تم ا

ز الصندوق ورئيس لجنة المالية بالجمعية –طه خالد الدكتور /   أمير

 : ي تقوم بها الوزارة وذلك عىل النحو التالي
 أكد سيادته عىل عدد من النقاط الهامة واإليجابية التر

  ة كما أن غزل والنسيج وما يحدث به يعد ثورة قطاع الأن ي القطن قصزراعة إدخال صناعية كبت  ي مرص امر ايجانر
 جدا.  ت  التيلة فن



  ي تم إطالقها  "جسور"مبادرة من خالل  المالحة الوطنية أن تطوير
ي والبحري للبضائعلالتر ل الشك ستغت   خدمات النقل التر

ي إيجاد لمالحة  لالعام 
ن
 للمنتج المرصي. سوق كبت  جدا كما أنها ستسهم ف

 ي كبت   الف سيارة كهربائية 25 بهذا الكم المتعاقد عليهالكهربائية  إنتاج السيارات كة النرص ،يعد حجم إنتاجر  من خالل شر
 
سنويا

 عىل تأييده،
 
ة ثم التجميع ومدخالت إنتاجها بالكاملالنتاج السيارات  مؤكدا  مح من خالل الصناعات المغذية الصغت 

 
،مع  ليا

ورة بحث إمكانية اإلتجاه لصناعة السيارات التقليدية.   ضن

 ونية وع تطوير السياحة الداخلية من خالل منصة إلكتر ي مرص  عديدةاكتر من رائع خاصة ان هناك مقاصد يعد أمر  مشر
ن
م يتم لف

 إل إمكانية اإلستفادة من الم
 
ا   ،مشت 

 
وي    ج لها او التعريف بها مسبقا ن التر ن رصيي  ي الخارج المقيمي 

ن
وي    جف ي التر

ن
للسياحة المرصية  ف

 السياحية لعرض ما توصلت إليه من تطور. المقاصد  ودعوتهم لزيارة كافة هذه

ن بالخارجتم التأكيد عىل أن : الرد اتالب وسيفيد الدولةامر هام  وأبنائهم التكامل مع المرصيي   بة من الخارجالمكتس كثت  من الختر

كة ، هناجر  4 مقسمة إلالف متر  480 تمتد إلالنرص للسيارات مساحته وبالنسبة لصناعة السيارات ،تم التأكيد عىل أن مصنع شر

ي هنجر واحد  سيتم تصنيع السياراتو 
ن
ستغالل هنجرين ال  أجانبون مع مستثمرين االستثمار والتعويتم دراسة ا ، فقطالكهربائية ف

ي صناعة وتجميع السي
ن
ي صناعةالت الم،حيث يمتلك المصنع اآلارات التقليدية اخرين ف

ن
اض لتغطيس االحو السيارات و  تخصصة ف

ي سيتم الدخول بها ،األمر الذي سيمثل فرص العمالة بينما تعد أعداد ، السيارات ضد الصدأ 
قليلة نسبة لحجم اإلستثمارات التر

 جديدة للتوظيف وزيادة العمالة. 

 

 ئب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشييد بالجمعيةنا –فتح هللا فوزي المهندس / 

ي المملوكة لقطاع االعمالإل  أشار سيادته
ي تقوم بها الوزارة، العام االراضن

ي  والمجهودات التر
ي و  إعداد  فن

ن هذه االراضن عرضها للتطوير لتجهت 

ي هذا الملف ؟ خر المستجداتمن قبل القطاع الخاص ،فما أ
 فن

ي لقطع تم التأكيد عىل أنه بالنسبة : الرد
ة األراضن ي مناقصات  فيتم طرحها الصغت 

بالنسبة  اما ، ميةالرس الجرائد للقطاع الخاص بفن

ةلقطع ل  حدوث لضمان عدمتنظيم قواعد الطرح إعداد و وجاري لها شهادات الصالحية  شاسعة المساحات فقد تم اإلنتهاء من الكبت 

  ا سيتم طرحها كماغراق  
 
ة القريبة القادمة خ تباعا  مستهدفة من قبل القطاع الخاص حا محددةقطع هناك  تاذا كانولكن ،الل الفتر

 
ليا

 إل وجود ها ،،فيمكن التواصل مع الوزارة وبحث ومناقشة هذا األمر بشكل لتشي    ع االجراءات ل
 
ا ي  مشت 

ة فن ي الكبت 
 فرص لالراضن

ي طريق  المحافظات واألقاليم
ي ت  تم تغيوقد الف متر  150 مساحاتها إلمايو تمتد  15وخاصة فن

 استخدامها من صناعي ال سكتن

ة إلجراءمتعدد ، ي توجد بها فرص كبت 
ام ب التطوير العقاري بها  والتر ن ن  الشكل الموحد للكومباوند والبيع بسعر مع مراعاة اإللتر وهو  ممت 

  ممتازة لالستثمار والرب  ح.  فرصة ما يمثل

يف الجبل   الدكتور /   مجلس اإلدارة ورئيس لجنة تنمية العالقات مع إفريقيا بالجمعية عضو  –شر

اء وإدارة المصانع لقطاع الخاص ليسمح  العام  قطاع االعمالالخاص ب 1991لسنة  203تعديالت عىل القانون تم التساؤل هل ال بشر

كات التابعة لقطاع األعمال العام أم يتم السماح كات هذه االدارة ب نظمتعديل ب والشر  ؟فقطالشر

اكة مع مستثمري القطاع الخاص بنسب : الرد ي يتم إجرائها عىل القانون ،تتضمن الشر
تم التأكيد عىل أن التعديالت الجديدة التر

ن  اوح بي 
كات المساهمة ،ومن هنا   %50إل  %25تتر كات إل العمل بنظام شر  ألن زيادة النسب عن هذا الحد ستحول الشر

 
نظرا

ي 
اكة تهدف فن ن بعض الحاالت إل  فالشر ن بدارة سبل اإل تحسي  كات والعاملي  ي حاالت أخرى مثل شر ها ورفع كفاءة الشر

نقل كة ،وفن

ي االدارة والتشغيل ،إضافة إل وجود الركاب 
اكة فن ي إستثمارية فرص يتم السماح باإلستثمار والشر

ليكون لسيارات اطارات اصناعات فن

يك مع قطاع األعمال ال  عام. المستثثمر مشغل وشر

 

ي كانت 
اد والتصدير والتر كة النرص لإلستت   تمت اإلشارة إل شر

 
 ل تاريخيا

 
ىل أن لجنة تنمية وهنا تم التأكيد ع،  ها دور كبت  وانحش تدريجيا

كات ل تشهد حاالت متعددةافريقيا  العالقات مع ي هذا المجال ، يتم إقامتها شر
كة النرص فما فرص فن ي لإلستت   التعاون مع شر

اد والتصدير فن

 وأماكن التخزين.  المكاتب هذا الشأن وخاصة إذا كان متاح لديها بعض األصول مثل مقرات

اد والتصدير قد  مجلس اإلدارة الجديد هنا تم التأكيد عىل أن : الرد كة النرص لإلستت  ن  بالفعل اجتمع لشر كافة القواعد   لوضعمرتي 

ي هذا الشأن 
ة القادمة إجراء المناقشات معهم فن كة ويمكن خالل الفتر كة النرص كما أن ،التنظيمية لعمل الشر التعاون  ىلركزت ع قد  شر

ق افريقيا ثم غرب افريقيا وجنوب اوروبا  مع ي شر
ن فن كتي  ي  متبادلة جسور  يهدف إل وجود التوسع ،حيث أن هذا شر

 عديدة مناطق فن

ي 
كة  الوساطة والتسويق لزيادة عملياتالخارج فن ق افريقيا للمنتجات المرصية ،كما أنه بالنسبة لشر كة شر يكة سلنرص افإن شر تكون شر



ي مجلس االدارة ،سيكون لو  % 24 نسبةب
ن
 أن لقطاع الخاص االغلبية ف

 
خدمات التسويق وخدمات جسور لتوصيل المنتجات مؤكدا

ي يتم ز من باب المصانع إل المراكستتم 
 مة. عمل بشفافية تاالوإتمام  جدوث شقاتالتعاون معها لضمان عدم  الخارجية التر

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية – عادل اللمع  األستاذ / 

كة  ي شر
ن
اكة القطاع الخاص ف  من عمل القطاع نقل الركاب تم التأكيد عىل أن طرح فكرة شر

 
ا  وسيطور كثت 

 
 ع،أمر هام جدا

 
ورة مؤكدا ىل ضن

ي 
ن
 ف
 
اكة أيضا ق بورسعيد وجود تعاون وشر كات للحاويات )إسكندرية شر يادته ،كما أشاد سبورسعيد (  –دمياط  –من خالث الثالث شر

ن مرص وعدد كبت  من الدول ،ولكن بالنسبة ل ي زيادة حجم التبادل التجاري بي 
ن
ي سيكون لها دور كبت  ف

 مالحة الوطنيةلبمبادرة جسور والتر

ي هذا المجال إلدارة هذه فيجب أن يتم اإلستعانة
ن
ة ف ات الكبت   . الرورو المنظومة وخاصة فيما يخص  بالكوادر وذوي الختر

ي 
ن
ة تتمثل ف إلستثمار من قبل ل والذي يمكن طرحه فندق بورسعيد أما بالنسبة لقطاع السياحة الداخلية ،فقد أشار سيادته إل فرصة كبت 

.  تاريخية عظيمةاجهه و  ويره لما يمتلكه منلتطالقطاع الخاص العالمي  ن  تجعله مقصد سياجي ذو طابع متمت 

ي قامت بها الوزارة سواء مبادرة: الرد
ي أي من القطاعات ،جسور  هنا تم التأكيد عىل أن كافة الجهود والمبادرات التر

ن
اكة ف هو او الشر

ي المش
ن
ق بورساركة لتحقيق أهداف الدولة ،أما أمر نابع من فكر القطاع الخاص وتداول األفكار معه ورغبته ف فهناك عيد بالنسبة لشر

ورة تطويرها لتصبح ي كافة النواجي وال رصيف ترانزيت  قناعة تامة برصن
ن
اكة مع القطاع الخاص ف  إتجاه الشر

 
 ،كما أن الوزارة تتبع حاليا

إنه يتم فالرورو والمالحة الوطنية  لملفنسبة بالشك أن كافة سبل المشاركة وكافة األفكار مطروحة للمناقشة ومرحب بها ،كما أنه 

اكة  %40بنسبة مسئول دارة إمجلس  من خالل ورسعيد ب لفندقمرصي وإتخاذ القرار راجع لهم وليس للوزارة  ،أما بالنسبة بنك  معشر

كة مرص للسياحة وسيتم اعادة النظر له لتطويره واإلستفادة منه تابع ل الذي تمت اإلشارة إليه فهو  . شر
 
 سياحيا

 

 رئيس لجنة التصدير بالجمعية – مصطفز النجاريالمهندس / 

ي عام تجربةوالايجار السفن الخاصة بالتصدير أشار سيادته إل ملف 
ي هذا الشأن فن

ي تمت فن
ن  2011 التر وزارة التجارة من خالل التعاون بي 

ار هذه تكر من بحث البد وهذا النموذج يمثل الرورو و بالصادرات المرصية ،حيث تم إجراء عقد خاص المجالس التصديرية والصناعة و 

ي أثبتت نجاحها  التجربة
ي لصادرات المرصية مره أخرى، فإذا تم ضمان وجود خط مالجي مخصص لالتر

 بإيجار محدد ،سيسهم ذلك فن

 . ي أصبحت مرتفعة بشكل كبت 
 تخفيض تكاليف الشحن والنقل التر

ي التر ثم أشار سيادته إل ترصيحات الوزارة حول 
ي مصنع النرص ،حيث تم الف سيارة   25لنامج التسويقر

ي سيتم إنتاجها فن
كهربائية التر

يتم توجيهه إل التاكىسي والرب  ع الحالل سيارات الحكومة والرب  ع األخت  سيتم توجيهه للمستهلك الخاص، ولكن لم الترصي    ح بأن النصف 

ي هذا الشان؟تتم اإلشارة إل خطة التصدير لهذه السيارات،فما الخطة المقتر 
 حة فن

ن ،لذرة زراعة اتعاقدية لالزراعات لل بتنفيذ خطةالوزارة  كما تم التساؤل حول مدى إمكانية قيام  مكنلضمان زراعته ،كما ي مع المزارعي 

 االستفادة 
 
ادها الزيوت إستخراج بمن هذه الزراعة أيضا  من إستت 

ً
 .  من نبات الذرة بدال

لدعوة إل المهندس / مصطقن النجاري لالجتماع معه بمقر الوزارة ضمن مجموعة العمل الممثلة هنا تم التأكيد عىل توجيه ا: الرد

 .
ً
 للجمعية لمناقشة كافة هذه الموضوعات الهامة بشكل أكتر تفصيال

ي  أن الوزارة تلتأكيد عىلتم ا أما بالنسبة لزراعة الذرة ،
صالح وإست ووزارة الزراعة ءمع رئاسة مجلس الوزرا  مشكلة لجنة شارك فن

ي 
اد ،األراضن اف وزارة الزراعة الذرة من الخارج تحت  بذور وقد قررت اللجنة إستت  زراعات ضمن خطة الوقد تم تنفيذ ذلك بالفعل اشر

ي 
 تحتاجها الدولة.  التر

 

 عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية – عاصم وهب   األستاذ / 

ي  قطاع تم التأكيد عىل أهمية دور 
ي تمت اإلشارة إليها خالل اللقاء تكنولوجيا المعلومات فن

ي ظ،كافة أعمال التطوير التر
ل ما تم من وفن

كات ب اإلستعانة ة و الشر كات بما المتوسطة الصغت  ونية ،فهل رأت الوزارة والدولة بشكل عام من كفاءة هذه الشر إلنشاء المنصات اإللكتر

ي 
وعات وفرص إستثمارية وخاصة فن  ؟ ERP Projectيؤهلها للدخول فيما هو قادم من مشر

كة النرص لإل  كات تكنولوجيا المعلسكما تم التساؤل حول مدى إمكانية قيام شر اد والتصدير بتشجيع شر ير خدماتها بالخارج لتصد وماتتت 

ي التواجد  وخاصة لضمان
ي السوق االفريقر

 ؟ فن

ن  ERP Projectبالنسبة ل : الرد ن عالميتي  كتي  اء ، SAP و  Microsoft ،تم التأكيد عىل أنه تم إختيار شر لكافة األنظمة  Licenseلشر

 
 
ونية الالزمة والمطبقة عالميا كات المت اإللكتر كة ،كما أنه كان من ضمن الشر وع شر من  ATOS وادي النيل من مرص و قدمة لهذا المشر

كة االستعداد االكتر من ،ولكن فرنسا  التكنولوجية للخارج بالنسبة لملف تصدير الخدمات ،أما  ERP لتقديم نماذج Microsoftشر



اد والتصدير ، كة النرص لإلستت   من خالل شر
 
ن األكتر عىل  فهو ليس مطروح حاليا كت 

كلفة اقل ،ولكن للخارج بت وتصديرها السلع والتر

  بحث تصدير الخدماتيمكن 
 
 . الحقا

 
 عضو الجمعية – فهم  الغزال  / المهندس 

ي قطاعات هولكن بالنسبة للعمالة الزائدة هل يمكن اإلستفادة بمن خالل االدارة ونظم التشغيل ،العام تطوير قطاع االعمال أكد عىل 
ن
ا ف

. قابلة للتطوير الغت  ،وخصوصا العمالة  اخرى ي
 ألن العمالة الزائدة تؤثر عىل تكلفة المنتج النهان 

 
 نظرا

ي هو تم التأكيد عىل أن : الرد
ن
ي لكن السمة الغ،و  بالعمالة الخاصة به الذي شهد تحسن ملحوظالوحيد القطاع القطاع المرصف

ن
البة ف

ة اإلدارية العمال نسبع غت  منتج ،كما أشار سيادته إل أن إرتفاع نسبة المكون اإلداري للعمالة ،وهذا النو اغلب مؤسسات الدولة ه 

ي أغلب المؤسسات ،غت  متوازنة  والعمالة المنتجة
ن
 إل أنه تم للعمالة اإلنتاجية  أكتر  إحتياجوهناك ف

 
ا القومي  غلق المصنع،مشت 

 ،ولكن لم توجد أماكن بديلة لتحويلهم إليها. عامل  1900لألسمنت وتعويض 

 
يعات اإلقتصادية بالجمعيةمستشار مجلس اإلدارة و  – محمود فهم  / المستشار   رئيس لجنة التشر

 ؟ السابقة بالنسبة للقطن طويل التيلة مكانة مرص  إستعادة يةكيفتم التساؤل حول  

وخطوط الموضة ،وذلك من قبل ماركات  % 2 يمثل طويل التيلةالقطن من  العالمي ستهالك اال جمالي هنا تم التأكيد عىل أن إ الرد:

ي التعامالت الخاصة به 
العالمية فقط ،كما أنه لهذا السبب يجب ضمان زراعته بأفضل وأجود الطرق وضمان عدم وجود غش فن

ن وصوله ة سعرية عن القطن االمريكي  كما يجب أن يكون له للمحلج ، لحي 
ن وط استعادة زراعة القطن طويل التيفهذه ه ، مت   لةشر

ي مرص 
ي زراعته الكبت   الكمالمطلوب دة ممتازة منافسة وليس بجو ،بحيث يصبح  فن

 . فن

 ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من توصيات:
  ن سيادته ومجموعة عمل ممثلة للجمعية بمقر ن بمكتب السيد الوزير ،لتحديد موعد لعقد لقاء بي  يتم التنسيق مع المسئولي 

ن قطاع األعمال العام والقطاع الخاص. ) مكتبه بالوزارة ،لبحث ومناقشة كافة الخطوات  التنفيذية لفرص التعاون المتاحة بي 

 جاري التنسيق (

  كات قطاع االعمال العام التابعة للوزارة ،لتعميمها عىل السادة أعضاء الجمعية لبحث تقوم الوزارة بموافاة الجمعية بقائمة شر

كات. )تم( اكة مع هذه الشر  الفرص الممكنة للتعاون والشر

  نهاية اللقاء تم توجيه الشكر إل الدكتور / هشام توفيق و
ز
  هذا اللقاء  –ف

ز
يفه للجمعية بالمشاركة ف وزير قطاع األعمال العام عل تشر

  أثرت اللقاء ،عل أن يتم 
الهام ،كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة وكافة المناقشات واألفكار البر

  أقرب فرصة ممكنة. تفعيل 
ز
 التوصيات المتفق عليها ف

 


