
 

 

 

 

 

 

اد  ندوة عامة بالتعاون مع    رجال األعمال المرصيي     جمعيةب  التصدير   ةعقدت لجن  كة النرص للتصدير واالستي  شر
كات وزارة قطاع األعمال العام(  ى )إحدى شر كة القابضة للنقل البحرى والير   وذلك مع ،   "جسور" التابعة للشر

العام  -األستاذ / هشام توفيق   المهندس / علي عيىس  ذو   ،وزير قطاع األعمال  رئيس   –لك برئاسة كٍل من: 
السادة   ئيس لجنة التصدير بالجمعية، كما حرص  اللقاء عدد كبي  منر   -، والمهندس / مصطف  النجاريالجمعية

ي تمام  عالم،وال رجال الصحافة  عدد من  ال المرصي ،و أعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع االعم
الساعة وذلك ف 

 يوم االثني   الموافق 
ً
ة صباحا ة 2021سبتمير  27العاشر  : بهدفحيث ُعقد اللقاء ، بمقر الجمعية بالجي  

 

رئيس جملس  لتعريف بالكتالوج اإللكرتوني للمنتجات املصرية، الذي مت إطالقه حتت رعاية دولة  ا  " 
الوزراء، بهدف استخدامه فى الرتويج للمنتجات املصرية للنفاذ بها إىل األسواق العاملية وخاصة  

فرع / نقطة ارتكاز لشركة جسور فى كربى    16السوق األفريقي، من خالل مروجني حمرتفني فى  
 املراكز التجارية فى أحناء العامل. 

 

 تنظمها لجنة التصدير ندوة عامة محضر 

اد "جسور"تعاون مع بال كة النض للتصدير واالستير  شر

 وزير قطاع األعمال العام - األستاذ / هشام توفيق: مع 

ر الموافق   2021سبتمير  27االثنير



األستاذ / هشام ، وقد رحب سيادته باجلمعيةرئيس  –  علي عيسى/    املهندسبدأ اللقاء بكلمة 

ن اهتمام وزير قطاع األعمال  أ وقد أكد سيادته علالسادة الحضور، و  وزير قطاع األعمال العام -توفيق 

ي 
يق لقطاع األعمال العام من خالل الفكر المتطور ف  العام هشام بالعمل بفكر القطاع الخاص أعاد الير

ا إىل وزارة قطاع األعمال العام تشهد  الدارة الحرة وقواعد وطرق القطاع الخاص  ً واالقتصاد الحر، مشي 

ي االستثمارات والدارة. 
 تطورات جوهرية تفتح شهية ورغبة القطاع الخاص للمشاركة ف 

ات رجال األعمال والقطاع الخاص  وزير سيد اللالشكر والتقدير ل سيادته وجهثم  الستعانته برؤية وخير

 أن الجمعية تفخر المرصي وذلك باختياره 
ً
كات األعمال العامة ، مؤكدا ات من القطاع الخاص لتدير شر لخير

ات تعيي   نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المرصيي    بأن يكون من ضمن هذه الخير

.  الجمعية فخر تالمهندس فتح هللا فوزي الذي  كة القابضة لالنشاء والتعمي   باختياره رئيسا للشر

ي   تشجعاع األعمال العام تشهد تطورات جوهرية وزارة قطأن إىل  تهسيادأشار  و 
القطاع الخاص للمشاركة ف 

بأن يكون قطاع األعمال العام من الركائز األساسية لالقتصاد األمل قائم  أن ، كما االستثمارات والدارة

ي مع
كات  المرصي والتحول إىل الرب  ح وتحقيق المكاسب لتعويض أية خسائر أو تباطؤ ف  دالت نمو الشر

 الحكومية. 

 

حيب ،معيةاجل رئيس جلنة التصدير ب -مصطفى النجاري  / املهندس قام ثم األستاذ / هشام  ببالير

أهمية حرص وزير قطاع األعمال  وقد أكد سيادته عل  السادة الحضور،و  وزير قطاع األعمال العام -توفيق 

ا أن 
ً
ك.، مضيف ي لقاءات وندوات مستمرة لدفع التعاون المشير

العام عل دعوة رجال األعمال والمشاركة ف 

وعات التطوير،  وزارة قطاع األعمال العام شهدت ر  حلة شاقة من تحسي   األوضاع وإعادة الهيكلة ومشر

ي طرأت عل  
ا إىل أن القطاع الخاص بجمعية رجال األعمال المرصيي   لمس حجم التطورات التر ومشي 

اكة بي   القطاعي   العام والخاص.   الوزارة وتفعيل الشر

كة جسور للمصدر سيادته عل  كما أكد  ي تقدمها شر
ي أهمية الخدمات التر

ين وخاصة عمليات الشحن والتر

، ومساندة الصادرات الوطنية للنفاذ إىل 
ً
ي ظل ارتفاع األسعار عالميا

تمثل عنرص حيوي يمس التصدير ف 

ا إىل حرص الوزارة واهتمامها بقطاع  األسواق بجانب الدعاية والتسويق للمنتجات الوطنية المرصية، مشي 

ي ودعم ا
ون  لجمعيات ومنظمات األعمال للمشاركة فيه وإعطاء فرصة أكير الشحن والنقل والكتالوج اللكير

ي عقد إجتماع 
كات المرصية من خالل المسوقي   والمروجي   لذلك ، كما أكد رغبة الجمعية ف  لتشجيع الشر

آخر خالل شهر يناير المقبل لإلحتفال بتدشي   أول مجموعة مسجلة بالكتالوج ، مما يؤكد دعم الصادرات  

 .  النهوض بها المرصية والعمل عل

 

 

 



أنه تم اتخاذ سيادته أكد وقد   بإلقاء كلمته وزير قطاع األعمال العام، -هشام توفيق   /األستاذ   مقاثم 

كات،   العديد من الجراءات التنظيمية والخطوات الصالحية لتمكي   مجالس الدارات وتحسي   أداء الشر

ا لكل صناعة، وإعداد لوائح  منها 
ً
تعديل قانون قطاع األعمال العام، وهياكل تنظيمية جديدة موحدة طبق

كات ذات النشاط المتماثل.   عمل موحدة، بالضافة إىل دمج الشر

ي قطاع الغزل والنسيج عل سبيل المثال يتم دمج 
ي  23وأوضح أنه ف 

كة غزل ونسيج ف  كات، ودمج  8شر شر

كات تجارة وحليج ا ي يتم دمج شر ي قطاع النقل الير
كة واحدة، وكذلك ف  ي شر

ي  3لقطن ف 
كات نقل ركاب ف  شر

كة واحدة ، و كات التجارة الخارجية، ليصبح   5شر كة واحدة، كما يجري دمج شر ي شر
كات نقل بضائع ف  شر

كات التابعة للوزارة  كة، بعد االنتهاء من عمليات الدمج، كما يجري تركيب نظام تخطيط 82عدد الشر   شر

كات ي  ERP موارد الشر
كة ما بي   تابعة وقابضة.  63للتحول الرقمي ف   شر

وكشف الوزير، خالل ندوة لجمعية رجال األعمال المرصيي   بحضور المهندس علي عيىس رئيس مجلس 

ي 
إدارة الجمعية والمهندس مصطف  النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، عن مالمح جهود التطوير ف 

مليار جنيه تشمل أعمال البنية التحتية   21منها الغزل والنسيج باستثمارات تتجاوز عدد من القطاعات 

كة للتسويق والبيع لمنتجات الغزل    والماكينات الحديثة والتدريب وميكنة إجراءات العمل، وإنشاء شر

ات من القطاع الخاص، تحت عالمة تجارية جديدة باسم اء إلهة النسيج عند القدم  "نيت" والنسيج بخير

 .  المرصيي   

ي تم تعميمها عل مستوى الجمهورية للموسم الحاىلي 
وتطرق إىل منظومة تجارة القطن الجديدة والتر

ا إىل  2021-2022 ، مشي  ي عدد محدود من المحافظات خالل العامي   الماضيي  
ي ف  ، بعد التطبيق التجريتر

كات التابعة للوزارة، حيث تم تحد مركزا لتجميع واستالم   21يد إدارة المنظومة من خالل إحدى الشر

ي الوجه القبلي موزعة عل 
ي الوجه البحري.  181محافظات، و 5األقطان من المزارعي   ف 

 مركزا ف 

أن المنظومة الجديدة تحافظ عل نظافة القطن وجودته من خالل توفي  أكياس  "توفيق" وأوضح

م دون وسطاء إىل مراكز التجميع، و يتم للمزارعي   بسعر التكلفة لتعبئة األقطان بها قبل تسليمها بأنفسه

كات التجارة المسجلة لدى المنظومة بما يضمن أفضل سعر للمزارع،    100إجراء مزاد لكل  كيس بي   شر

كة الراسي عليها المزاد بسداد  ي اليوم التاىلي للمزاد، وال   %70حيث تقوم الشر
  %30من قيمة القطن للمزارع ف 

ا إىل تداول القطن سيكون من   خالل أسبوع من تاري    خ المزاد بعد 
ً
، الفت ي

تحديد فروق الرتب ومعدل التصاف 

 خالل بورصة السلع بدءا من العام المقبل. 

واستكمل أنه يجري تطوير محالج القطن باستخدام نظم حليج حديثة حيث تم االنتهاء من تشغيل أول  

ي الفيوم، وسيتم تشغيل اثني   آخرين قبل نهاية العام الج
اري والثالث مطلع العام المقبل، محلج مطور ف 

ي  3عل أن تستكمل عملية التحديث بإضافة 
 . 2022محالج مطورة ف 

اد كة النرص للتصدير واالستي  وإضافة نموذج  "جسور" وانتقل الوزير للحديث عن جهود إعادة هيكلة شر

الكتالوج عمل جديد يقوم عل الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطالق 

ة ومتناهية الصغر.  كات الصغي  ي األسواق العالمية، خاصة للشر
وي    ج للمنتجات المرصية ف  ي للير

ون   اللكير



في    14وأوضح أنه من المقرر فتح 
ى المراكز التجارية حول العالم مع االستعانة بمروجي   محير ي كير

مركزا ف 

، بالضا ي
ون  ق أفريقيا من خالل  لتسويق المنتجات المرصية عير الكتالوج اللكير ي شر

فة إىل فتح مركزين ف 

كة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم فتح  ي يونيو  6شر
ي ف 
من هذه المراكز مطلع العام المقبل والبافر

ي منتصف العام المقبل.  30، مؤكدا أن المستهدف تسجيل 2022
ي الكتالوج ف 

 ألف منتج ف 

كة جسور توفر حزمة من خدمات النق ل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملي    وأضاف أن شر

ق أفريقيا وشمال غرب  ا إىل المساعي الجارية لتسيي  خطي   مالحيي   إىل شر ي التجارة الخارجية، مشي 
ف 

ي تمتلك أكير أسطول يرفع العلم المرصي حيث سيتم 
كة المالحة الوطنية التر اوروبا، مع االستعانة بشر

 ددة األغراض. دعمها بأرب  ع سفن جديدة متع

كة النرص لصناعة  وع إنتاج السيارة الكهربائية بشر وفيما يخص المركبات الكهربائية، أشار الوزير إىل مشر

كة الهندسية   السيارات، وتصنيع مركبات للنقل الجماعي بأحجام مختلفة للعمل بالغاز والكهرباء بالشر

الكهربائية، منها تسعي  الطاقة بالتعاون مع وزارة للسيارات، إىل جانب جهود توفي  البنية التحتية للسيارات 

كة لنشاء وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع   الكهرباء، والعمل عل تأسيس شر

آالف   6آالف محطة مزدوجة لشحن  3  إحدى الجهات السيادية حيث من المقرر خالل عامي   إنشاء

ي نفس التوقيت. 
 سيارة ف 

كات العالمية لتصنيع بعض  أما  ي قطاع األدوية، أشار إىل أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم قريبا مع إحدى الشر
ف 

وع التوافق مع متطلبات   الخامات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحل والتصدير، بالضافة إىل مشر

كات إنتاج الدواء.   التصنيع الجيد لشر

ي مجال الصناعات المعدنية، أشار 
كة الدلتا للصلب للصعود  وف  وزير قطاع األعمال العام إىل تطوير شر

وع  10ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة  500بطاقتها النتاجية إىل  آالف طن سنويا، بالضافة إىل مشر

كة مرص لأللومنيوم بناء عل دراسة استشاري عالمي بما يضمن كفاءة  إحالل وتجديد خاليا النتاج بشر

 في  استهالك الكهرباء. النتاج وتو 

 

 

ئيس لجنة التصدير ر  -والمهندس / مصطفر النجاري  الجمعيةرئيس  –المهندس / علي عيىس ثم قام 

يفة الجمعية    وزير قطاع األعمال العام -األستاذ / هشام توفيق بتوجيه الشكر إىل  بالجمعية عل تشر

 ذا اللقاء الهام بالحضور له


