
 

 

 

 حمضر ندوة عامة

 مع وزير قطاع األعمال العام 

  باجليزة اجلمعية مبقر - 2019مارس  13

                                                                                                                       

 – اهلل فوزي فتحبرئاسة املهندس / التشييد عقدت مجعية رجال األعمال املصريني ندوة عامة نظمتها جلنة 

 :معجملس اإلدارة ورئيس  نائب رئيس

 وزير قطاع األعمال العام  –السيد األستاذ / هشام توفيق 

 : حول واملناقشة احلوار باب فتح هدفب

األعمال وبرامج الطروحات حملفظة األراضي لتوفري األموال " خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع 
 لتحقيق ذلك ودور جمتمع األعمال يف ذلك "

 

 ،مبقر اجلمعية باجليزة ، 2019 مارس 12واف  الثالثاء املوم الثالثة من عصر ي وقد عقدت الندوة يف يف متام الساعة 

وعدد كبري من السادة أعضاء اجلمعية ، حيث  رئيس جملس إدارة اجلمعية –املهندس / علي عيسى  حبضور السيد

سريعة عن  كما أعطى نبذةومجيع احلضور وزير قطاع األعمال العام  –األستاذ / هشام توفي   بدأ اللقاء مرحبًا بالسيد

رد القطاع العام ستغالل موااعادة ا سريته الذاتية واملناصب القيادية اليت توالها خالل حياته العملية ، ثم أوضح أن

 اً أن اجلمعيةعود بالنفع على التنمية االقتصادية، مضيفتختدم االقتصاد القومي وميكن أن التى متثل استثمارات راكدة 

 تضع كافة امكانياتها وخربات اعضائها فى املساهمة فى تطوير شركات قطاع األعمال العام. على أمت اإلستعداد ألن

ن قطاع األعمال العام تعرض خلسائر كبرية وهو ما تطلب االستعانة بالدكتور هشام توفي  وزير قطاع أثم أوضح سيادته  

،  الصناعةإلدارة واالعلمية والعملية فى جمال  هاالعمال ذو اخللفية االقتصادية لالستفادة من طاقاته الكبرية وخربات

وزارة لبحث وال املصري اخلاص القطاع بني والفعال تمراملس التواصل قام سيادته بانهاء كلمته مؤكدًا  على أهمية

 سبل التعاون املشرتكة .

 

سيد نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس جلنة التشييد باجلمعية كلمته بالرتحيب بال –ثم بدأ املهندس / فتح اهلل فوزي 

ومؤكدًا على ضرورة عقد لقاء اليوم ضمن سلسلة لقاءات بني جمتمع األعمال واحلكومة الوزير والسادة احلضور ، 

للتنسي  الدائم وفتح باب احلوار وتبادل الرؤى والتعرف عن قرب عن كل ما هو جديد وحتديد دور جمتمع األعمال 

رحلة  خطة الوزارة خالل امل، مشريًا إىل أن اهلدف من لقاء اليوم هو اإلستماع إىللضمان تنفيذه بالشكل املطلوب 

 الشركات اخلاسرة وإعادتها لإلكتتاب العام ، والتعرف على دور القطاع القادمة والتعرف على خطة الدولة يف خصخصة 

 اخلاص يف خطة التطوير، وأساليب الطرح من قبل الوزارة .

 

 

 

 



 

ثم  ،ائها الغ سعادته لتواجده باجلميعة ولقاء أعضكلمته معربًا عن بوزير قطاع األعمال  -ثم بدأ األستاذ / هشام توفي  

ن اتيةة الوزارة لتطوير شركات قطاع األعمال العام، مشريًا أاسرت أولوية فى يأتي  والنسيج الغزل قطاع نأشار إىل أ

 54للغزل والنسيج  ربع العمالة فى مصر تقريبًا فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة  حنو قطاع يستوعبال

ج بدء تنفيذ دراسة لتطوير شركات الغزل والنسي، موضحاً أنه قد مت  ألف عامل بالقطاع العام 215الي ألف عامل من امج

بسبب البنية التحتية  كلة واالالت واملاكينات نتيةة لتهاحتت اشراف أستشاري أمريكي، واستشاري عام للبنية التحتي

تابعة تنفيذ مت مد عقد اخلبري االستشاري وتكليفه مبخالل الفرتات املاضية ، فقد  باملصانع ال الصيانة واملاكينات اهم

ن حتقي  م الدراسة تستهدف حتويل شركات القطاعوخطة التطوير وتأهيل الشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج ، 

، ( سنوات 4 متوقعة )مليار جنيه خالل مدة التنفيذ الـ 3مليار جنيه إىل حتقي  مكاسب متوقعة تقدر بـ 2,7خسائر بلغت 

 خالل توفريها يتم   جنيه مليار 25 حنو تبلغ واملنسوجات بالغزل العاملة الشركات تطوير تكلفةومن املتوقع أن تكون 

 لرحبية.خلسائر إلي اا من للتحول عامني

 

وقال أن املستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقاً للدراسة حتقي  طفرة غري مسبوقة فى النهوض باالنتاجية 

الف طن حاليًا  37الف طن من الغزول سنويا مقارنة بـ  188حيث أنه من املستهدف انتاج  على خمتلف املستويات 

 8مليون قطعة مالبس فى اليوم مقارنة بـ  50مرت حاليًا واملالبس اجلاهزة مليون  50مليون مرت قماش مقارنة بـ  198و 

ماليني قطعة يوميا حاليا بغرض توفري الغزول واملنسوجات واالقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع اخلاص وتعمي  

 مراكز 3تطوير لىع الرتكيز سيتم ، مؤكدًا أنهالقيمة املضافة للقطن املصري وتصدير منتةاته إىل خمتلف دول العامل

 من االنتهاء سيتم الكوم ،مضيفًا أنه وشبني واحمللة الدوار كفر وهي ومنتةاته التيلة طويل القطن وتصدير لتصنيع هامة

 10ر يام كما سيتم تعميم التةربة يف تطويأفظة الفيوم وافتتاحه خالل مبحا هندية بتكنولوجية جديد حملج أول

استرياد  كد من جودة االنتاج، باالضافة إىلأات اختبارات التشغيل حمللج الفيوم اجلديد والتبعد اجراء رى اخجلحما

حملج من حماجل متهالكة مبساحات شاسعة غري  25أنه من املستهدف حتويل  إىل عدد من الرباجل من سويسرا، مشريًا

 غيلية أقل.طاقة انتاجية فائقة بتكلفة تشحماجل تعمل بنظم اقتصادية و النيل إىل ىفدان بعضها عل 40مستغلة تصل لـ 

 

ة فقط الشركات الراحبسيكون ان الطرح على أوضح سيادته  االطروحات اجلديدة لشركات قطاع األعمال العام حولو

شركات مقيدة بالبورصة "بيع ثاني"، مضيفًا أن املرحلة الثانية من برنامج الطروحات ستكون اغلبها طرح أولي  4ومنها 

شركات ضمن  3طرح حصص اضافية من  البورصة وبتسعري جديد، الفتا اىل قطاعات جديدة غري موجودة فىوفى 

سيتم استغالل جزء كبري من عوائد طرح اصول  هأن، كما أوضح  من الربنامج خالل االشهر املقبلةالدفعة االولي 

حصر االصول  علىعتمد يف األساس وير توأراضي الشركات احلكومية فى متويل عملية التطوير، موضحًا أن خطة التط

مليار جنيه جبانب توفري املخصصات املالية لتنفيذ  38غري املستغلة وسداد مديونات اجلهات احلكومية واليت تقدر بـ

 خطة التطوير وتعويضات العاملني ووضع معايري لقياس كفاءة ادارات الشركات ورفع عائدات االصول من االراضي.

 

قطعة ارض فى حمفظة االراضي بالشركات احلكومية تتعدي مساحاتها من مليون  247يوجد  أشار سيادته إىل أنه  ثم

و حتويل أتطوير عمال الأجل أراضي صناعية غري مستغلة وسيتم طرحها للبيع الستغالهلا من أغلبها أمليون مرت و 2إىل 

نها أراضي حميطة حيث أتؤثرعلى انتاجية املصانع القائمة   على انها لن دمع التأكينشاطها الي اراضي سكنية خاصة 



 39راضي سيتم رفع عائداتها من خالل حتويلها من نشا  صناعي إىل سك ي واال قطعمن  205 باملصانع ، كما توجد 

 سعر . ىعلأراضي جاهزة لطرحها للبيع بأقطع 

 

شركة العام  121من اخلسائر بامجالي  %90شركة تابعة لقطاع االعمال تتسبب فى  26 هناك أنثم أشار سيادته و

سنوات فيما مت اغالق الشركة  3شركة ترتاوح من سنة إىل  26مت وضع حلول لوقف خسائر قد املاضي، مشريًا أنه 

 من مديونيات جزء كبري ، وهناك القومية لألمسنت نتيةة الستحالة وقف خسائرها والتوصل حللول لسداد مديوناتها

مليار جنيه معظمها ستتم من خالل املبادلة باالراضي غري  38شركات قطاع األعمال لدي اجلهات احلكومية بامجالي 

ري انشطة بعضها يوتغ  املستغلة وعمل تسوية مع تلك اجلهات باالضافة إىل طرح جزء كبري من حمفظة االراضي للبيع

 وزارة املالية. من صناعي اي سك ي باالتفاق مع

 

صناعة وخدمة فى قطاعات عديدة منها القابضة للسياحة واالدوية  16أن الشركات احلكومية تغطي إىل أشار ثم 

والصناعات الكيماوية واالغذية واملعدنية والغزل واملنسوجات والتشييد والتعمري والنقل البحري والربي والتأمني 

 عن فضاًل "صفر"تعترب  احلكومية الشركات فى التحتية البنية، إال ان   مال العامكات التابعة لقطاع االعوغريها من الشر

ا للصلب مشريًا ان مصنعًا لشركة الدلت الصناعة، فى مستغلة غري يزة إال أنهامم اماكن وفى شاسعة اراضي مساحات وجود

الف طن جبانب مسبك  110وطاقته االنتاجية  1942فدان يعمل مبعدات تعود لعام  80مبنطقة االمريية يقع مساحة 

ملشغوالت السكك احلديد ويبلغ معدالت الفاقد كبري جدًا يف حني ميكن استغالل مساحة االراضي فى االغراض 

 السكنية.

مصانع لالمسدة النتاج األمونيا واليوريا وسيبدأ االنتاج  3أنه يوجد  سيادتهاعات الكيماويات اكد ص الصنخييما ف

مبصنع كيما قبل نهاية يونيو املقبل والتشغيل التةرييب فى نهاية مارس اجلاري، باالضافة إلي مصنع النصر ،مضيفًا أنه 

، مال اعمال االصالح وتوقف العمراتورة نتيةة ألهمن املخطط رفع كفاءة انتاجية مصنع الدلتا لالمسدة باملنص

ولوية خطة التطوير خاصة وانه ميثل الركيزة االساسية للصناعة أقطاع النقل واللوجستيات يأتي ضمن مؤكدًا أن 

والتةارة ويأتي فى طليعة اهتمام القطاع اخلاص املصري، مشريًا فى هذا الصدد إىل اعادة تفعيل خط "الرور" 

االسكندرية جمددًا باالضافة إىل جذب خطو  مالحية جديد خاصة للدول االفريقية من العني السخنة  املنتظم من

إىل شرق وغرب أفريقيا مرورا بشمال افريقا، الفتا إىل أن جذب خطو  مالحية السواق دول افريقيا سيعزز من عائدات 

 ية وجبودة عالية.وموارد قطاع النقل خاصة وان املنتةات املصرية حتظي باسعار تنافس

 

لسيارات نشاء صناعات مغذية لإسيارات بالشركات احلكومية يتطلب أن النهوض بقطاع صناعة الثم أضاف سيادته 

واالطارات ومصانع للسيارات بالشراكة مع شريك يتمتع خبربة عاملية فى الصناعة وفى نقل احدث التكنولوجيا 

اعة تواكب مع االسواق العاملية، مشرياً أنه سيتم العمل على زيادة القيمة املضافة الفعلية فى صنتاجلديدة فى الصناعة ل

وجذب الصناعات املغذية للسيارات، الفتا انه يوجد مصنعان هما النصر واهلندسية  %40حاليًا إىل  %16السيارات من 

 . وخيتص االخري بتةميع االتوبيسات جبانب صناعة اجزاء من السيارات

 ثم فتح باب املناقشة من قبل احلضور وقام السيد الوزير بالرد عليها على النحو التايل  : 
  قيام وزارة قطاع األعمال العام بإجراء بعض التعديالت حول قانون قطاع األعمال  التساؤل حول إمكانية متت

القانون املشار  بني أي تشابك أو تضاربملنع وجود وباقي التشريعات املتعلقة به واملؤثرة على دور الوزارة العام 



الفكر  يناسب امب العامليني بشئون اخلاصة والقوانني اللوائح ضبط سيتم ، فكيف إليه وكافة القوانني األخرى

 بني تداخل وهناك وترهل تضخم بني ما عامل الف ٢١٥االداري اجلديد السيما ان هناك بقطاع االعمال العام 

 بالقطاع للعاملني ٢٠٠٣ لسنة ١٢ قانون وبني بالدولة املدنني العاملني قانون وبني العام االعمال قطاع قانون

اح واحلوافز علي العاملني بالوزارة املعنية جاء يف االرب توزيع يف يتعل  فيما عوارًا هناك ان ،كما اخلاص

،وهنا أكد الوزير أنه  .املساهمة للشركات ١٥٩ قانون يف النقطه نفس يف عوار علي ومبنيًا مستمدًا ٣القانون 

وال يوجد أي تداخالت أو  203يوجد قانون واحد فقط هو املع ي بقطاع األعمال العام وهو القانون رقم 

 . التعديالت عليه حاليًا وعلى رأسها ما خيص العاملني بعض  إجراءبالفعل  تشابكات له مع قوانني أخرى ،وجاري

 طناعي واألحباث والتطوير مت التساؤل حول دور الذكاء اإلصR&D حيث يف تطوير شركات قطاع األعمال العام ،

ادخال الذكاء االصطناعي يف أعمال وزارة قطاع االعمال ف الش  االنتاجي والتسويقي  أنه من املهم جدًا 

ه مت بالفعل ،وهنا مت التأكيد على أن والبحوث والدراسات لرفع االنتاجية وضبط االدارة والتكاليف وزيادة الرحبية

إدخال بعض أساليب التكنولوجيا احلديثة على املاكينات واآلالت اجلديدة للغزل والنسيج واليت حتتوي على 

Sensors  مسببات املشاكل والعيوب للمنتةات خالل العملية اإلنتاجية ،كما سيتم ربط األجر للعامل للتغلب على

لتكنولوجيا احلديثة اعن طري  طرق تكنولوجية حديثة ، وسيتم تدرجييًا إدخال  ها بالفعلاليت يقوم ب باإلنتاجية

 بأشكال خمتلفة.الوزارة وكافة أجهزتها يف 

  هذه  أكد الوزير أننا ال نستطيع يف،و الذي تقوم به الوزارة موقف صناعة السيارات من التطويرالتساؤل حول مت

حت لسيارات ،مشرياً إىل أن كربى الدول املشهورة بصناعة السيارات أصبمتكاملة لنقوم بعمليات تصنيع املرحلة أن 

تعتمد على عمليات التةميع فقط ملكونات السيارات الواردة هلا من دول خمتلفة ،ثم أشار سيادته إىل مصنع النصر 

تفادة من ك توجه لإلسللسيارات الذي ينصب نشاطه حاليًا  يف جتميع مكونات سيارات النقل العام ،كما أن هنا

قيمة  %40جتربة املغرب لتصنيع أجزاء من السيارة والذي عادة يكون هيكلها فقط ،وذلك يف حماولة لنصل إىل 

 مضافة ومنتج حملي يف هذه الصناعة ،األمر الذي سيسهم يف تشغيل صناعات أخرى مغذية.

 اع األعمال العام واليت متتلك بنية حتتية متت اإلشادة جبهود وزارة قطاع األعمال العام يف تطوير شركات قط

وتارخيية يصعب إهدارها أو اإلستغناء عنها وخاصة القاعدة الصناعية ملصر اليت كانت تعترب يف الفرتات السابقة 

 واحدة من أكرب الكيانات الصناعية عامليًا .

 وير ى الكفاءة ،مما يسهم يف تطمت التأكيد على ضرورة إختيار القيادات لشركات قطاع األعمال العام بناًء عل

وابط اليت حتكم حةم العمالة بها الكفاءة اإلدارية لتلك الشركات ،إضافة إىل ضرورة وضع  جمموعة من الض

 عترب أغلبها عمالة زائدة.تشركات قطاع األعمال العام متتلك حةم ضخم من العمالة ف

 ال العام أو طرح ج عن بيع األراضي التابعة لقطاع األعممت التساؤل حول ما سيتم بشأن التدفقات النقدية اليت ستنت

الشركات بالبورصة ،وهنا أكد الوزير على أن أية تدفقات نقدية سيتم توجيهها لتطوير القطاع ،حيث حيتاج قطاع 

 .توجيهه إىل وزارة املالية  مسيت من فوائض وما يزيد عن ذلك مليار جنيه لتطويره 25الغزل والنسيج فقط إىل 



 التساؤل حول آليات الوزارة لتطويرقطاع التشييد والبناء فيما خيص التطوير العقاري ،وقد أشار سيادته إىل  مت

كما أن  ئد منهاالعا سك ي ،وذلك لرفع إىل صناعي نشا  قيام الوزارة بتحويل بعض قطع األراضي التابعة هلا من

 هذه العملية لن تؤثر على املناط  احمليطة بهذه األراضي.

  ديد جمموعة من حتكبديل لبيع بعض األراضي ، مع  ح  اإلنتفاع يف اإلعتبار آلية الوزارة طرح فكرة أن تضع مت

سنة  40إىل  30،حبيث يتم اإلنتفاع من األصول اخلاضعة للوزارة يف فرتة ترتاوح بني  ذلكالضوابط املنظمة ل

صاحل  من بيع األصول الذي جيعل العائد يذهب للألصل الواحد ،وليصبح العائد لصاحل وزارة قطاع األعمال بداًل

 قطعة 39،باإلضافة إىل  عائداتها إستغالهلم لرفع يتم اراضي قطع 205وزارة املالية،وهنا أكد الوزير على وجود 

 وزارة مع اقاالتف مت أنه مؤكدا مديونيات ، مقابل حكومية جلهات بعضها بيع سيتم ، كما رض جاهزة لطرحها للبيعأ

 سداد احللص املوازنة العامة إىل الباقى يذهب أن على التطوير، لصاحل العائد معظم ختصيص على ليةاملا

 .الدولة ديون من %4-3 نسبة تسدد قد والتى للدولة ، الضخمة املديونيات

  ملطروحة امتت اإلشارة إىل آليات طرح وبيع األراضي التابعة للوزارة ،حيث مت التأكيد على أن كافة األراضي

سيتم بيعها من خالل مزاد عل ي والبيع بأعلى سعر ،وأنه قد مت اللةوء إىل جهات متخصصة ومعتمدة إلعادة تقييم 

 هذه األصول بقيمتها السوقية احلالية.

  مت التأكيد على وجود معدات وآالت حبالة جيدة جداً مبصانع قطاع الغزل والنسيج ،وهنا مت التأكيد من قبل الوزير

أن الدراسة اليت قام بها اخلبري األمريكي قد قامت حبصر وحتديد كافة املعدات واآلالت وحددت أن منها ما على 

ال يصلح نهائيًا وجيب التخلص منه وبيعه ،ومنها ما ميكن إجراء بعض التعديالت عليه وتطويره ،باإلضافة إىل شراء 

كافة اآلالت واملاكينات اليت مت حصرها قد مت بعض املاكينات واآلالت اجلديدة ،كما أكد سيادته على أن 

 تكويدها ضمن منظومة حمكمة معدة هلذا الشأن. 

  كيفية مساهمة القطاع اخلاص مع قطاع األعمال العام لرفع كفاءة الطاقة ،وهنا دعا السيد الوزير متت التساؤل حول

ذها للمساهمة واملشاركة يف تنفي كافة شركات القطاع اخلاص العاملة يف جمال مشاريع حتسني كفاءة الطاقة

جيةا وات وهو ما ميثل  4بشركات ومصانع قطاع األعمال العام ،حيث تبلغ إحتياجات املصانع فقط من الطاقة 

 مرتني ونصف من حةم الطاقة املولدة من منطقة بنبان.

نائب  –رئيس جملس اإلدارة والسيد املهندس / فتح اهلل فوزي  –/ علي عيسى ويف نهاية اللقاء قام السيد املهندس

رئيس جملس اإلداروة ورئيس جلنة التشييد بشكر السيد األستاذ / هشام توفي  وزير قطاع األعمال العام على تشريفه 

 متمنيني املزيد من التعاون بني اجلمعية والوزارة ، كما شكروا مجيع احلضور على حسن مشاركتهم . 

 

 


