
مليیوونن جنيیهھ 250بحجمم إإستثماررااتت يیبلغ مترر مرربع وو االفف 56علي مساحة   
مجمع "بووصلة" للمشررووعاتت االصغيیررةة  تضع حجرر أأساسساالززااملل بحضوورر ووززيیرر االتجاررةة وواالصناعة.. بووالرريیسس 
بالمنططقة االصناعيیة بأكتووبرر وواالمتووسططة  

–االقاهھھھررةة   للمشررووعاتت"بووصلة"  مجمعساسس أأحجرر االصناعة وواالتجاررةة  ووززيیرراالمهھنددسس ططاررقق قابيیلل  ووضع: 2018يینايیرر  13مصرر  
بووالرريیسس  مجمووعةأأعضاء مجلسس إإددااررةة وو ٬،أأحمدد عبدد االررااززقق٬، ررئيیسس االهھيیئة االعامة للتنميیة االصناعيیة االمهھنددسس بمرراافقة االمتووسططة وو االصغيیررةة

 االعامماالمدديیرر مجلسس إإددااررةة  عضوووونشش أأووززكانن ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة وواالسيیدد عثمانن أأرريیكانن تاالززااملل للمناططقق االصناعيیة ممثلة في االسيیدد 
وواالمهھنددسس باسلل شعيیررةة٬، نائبب مدديیرر عامم مجمووعة  بووالرريیسس٬، مجمووعة إإددااررةة مجلسس أأعضاء قاسمم محمدد وواالسيیددوواالسيیدد نهھادد ررجبب  ٬،للمجمووعة

للمناططقق  شرركة بووالرريیسس االززااملل مشارريیع حددثثأأ"بووصلة"  مجمع .بووالرريیسس االززااملل٬، ووررئيیسس شعبة االتططوويیرر االصناعى باتحادد االصناعاتت
بمدديینة االساددسس منن أأكتووبرر مخصصص بالكاملل للمشررووعاتت االصغيیررةة االجدديیددةة االصناعيیة٬، ووهھھھوو مشررووعع صناعي متكاملل بالمنططقة االصناعيیة 

.مرربع متررأألفف  56علي مساحة  وواالمتووسططة  

تنميیة االمشررووعاتت االصغيیررةة وواالمتووسططة باعتباررهھھھا االعصبب االحقيیقي ل االددوولة خططة مع تماشيت االتيووأأشادد "قابيیلل" بجهھوودد مجمووعة بووالرريیسس 
ووززااررةة نحوو مضاعفة االإإلى أأنن االمشررووعع يیأتي في إإططارر تووجهھ لفتت  كمالإلصالحح ااإلقتصادديي االذذيي تتبنى االددوولة إإستررااتيیجيیاتت صاررمة لتحقيیقهھ٬، 

.االمشررووعاتت على ااإلنتاجج االمحلي وومنن ثمم االتصدديیرر للخاررجج هھھھذذههقددررةة   

تقدديیمم كلل االتسهھيیالتت لأأحمدد عبدد االررااززقق ررئيیسس االهھيیئة االعامة للتنميیة االصناعيیة على جهھوودد االددوولة وواالهھيیئة على ووجهھ االخصووصص  فيیما أأكدد االسيیدد
االالززمة  ٬،ووااإلمكانيیاتت لبددء االمشررووعاتت االصناعيیة االمختلفة لتررااخيیصص  تي تسعى ااآلنن لتجهھيیزز اا يیئة اال ةة وواالهھ اارر ووزز اددررااتت اال مب إإلى  ا  الفتً

اعي هھھھوو  30للمشررووعاتت االصغيیررةة وواالمتووسططة في فتررااتت قيیاسيیة تبلغ  االصن ووصلة"  ًا أأنن مشررووعع "ب يیض االررااززقق أأ دد  ٬، ووأأووضح عب يیوومًا فقطط
تكررةة منن االشبابب وواالتي تررحبب بهھمم االهھيیئة ووتتعاوونن معهھمم خططووةة على ططرريیقق جذذبب االمززيیدد منن االمستثمرريینن االصغارر ووأأصحابب االمشررووعاتت االمب

تت ووتقدديیمم االتصارريیح االالززمة.ءاافي جميیع ااإلجرراا  

 250ستثماررااتت تصلل إإلى اب"بووصلة"  مجمعبتددشيینن  إإننا فخوورروونن: "ررئيیسس مجلسس إإددااررةة مجمووعة بووالرريیسس صررحح االسيیدد توونشش أأووززكانن
قططاعع االمشررووعاتت االصغيیررةة وواالمتووسططة في مصرر ووهھھھوو قططاعع كبيیرر منن االمتووقع لهھ وواالذذيي سيیساهھھھمم بشكلل فعالل في تنميیة ووتططوويیرر  جنيیهھ مليیوونن

 لعبب ددوورر إإيیجابي في تنميیة االصاددررااتت االمصرريیة ووتووفيیرر االنقدد ااألجنبي االذذيي يینفقق على إإستيیرراادد االسلع االووسيیططة وواالررأأسماليیة٬، كما نؤؤمنن كشرركة
 لووططني ووخططة االددوولة االمصرريیة لإلصالحح ااإلقتصادديي." كما أأضافف:في ددعمم ااإلقتصادد اا ةللمناططقق االصناعيیة بددوورر هھھھذذهه االمشررووعاتت االمحوورريی

أأكتووبرر وومدديینة االساددااتت ووقناةة  6في مدديینة  ووااستخددااماتهھا في تططوويیرر مجمعاتت صناعيیة للمصنعيینن بمختلفف أأحجامهھا ووالرريیسسبلقدد نجحتت "
ذذكيیة ووعصرريیة  ووتتووسع بططرريیقة ة ووااعددةةلتبددأأ بدداايیاالصغيیررةة وواالمتووسططة  للمشررووعاتت االمخصصة نقددمم "بووصلة" ووااآلنناالسوويیسس ووبني سوويیفف٬، 

"شارريیع االصغيیررةة وواالمتووسططة االناجحةألننا نعتقدد أأنن ااقتصادد مصرر ال يیمكنن أأنن يیززددهھھھرر إإال بززيیاددةة عدددد االم  

إإلى  494أألفف مترر مرربع٬، حيیثث تتررااووحح مساحة االووحددةة بيینن  56ووحددةة على مساحة  56يیقددمم االمشررووعع : "أأرريیكانن عثمانن االسيیددصررحح  كما
كاملة االخددماتت وواالمرراافقق مناسبة لجميیع ااألنشططة االتجارريیة حيیثث يیمكنن تشغيیلهھا فوورر االحصوولل على االتصارريیح االالززمة في مترر مرربع  703

مختلفف ااإلستخددااماتت سووااء كمصنع أأوو مستووددعع أأوو مخززنن٬، مع إإمكانيیة تووفيیرر مساحاتت تصلح لألغررااضض ااإلدداارريیة ووتووفيیرر صاالتت لعررضض 
إإنشاء ووحددااتت أأكبرر ووهھھھوو ما  ووسع وولتااللددمج أأوو  مررنة وو ذذكيیةناعيیة لتصبح ووحددااتت االمشررووعع االص تمم مررااعاةة تصميیمم لقددة٬، وواالمنتجاتت االمختلف

عملنا علي جعلهھا صدديیقة للبيیئة منن خاللل نظظامم معتمدد منن  كما٬، مشررووعاتهھمم في لتووسعليیعططي فررصهھ ألصحابب االووحددااتت وواالمشررووعاتت 
االميیاةة وواالكهھررباء ووشبكاتت االصررفف االصحي  ؛مرراافققاالتمم تجهھيیزز االووحددااتت وومددهھھھا بجميیع ووووززااررةة االبيیئة لتقليیلل آآثارر االتلووثث االناتج عنن االمصانع٬، 

االبنيیة االتحتيیة للمشررووعع حيیثث تمم إإنشاء شبكة ططررقق منظظمة ترربطط االمشررووعع بباقي االمناططقق االصناعيیة وواالططررقق االحدديیثة٬، هھھھذذاا باإلضافة إإلى 
حرراائقق وواالددفاعع االمددني٬، هھھھذذاا غيیرر خددماتت ااألمنن وواالحررااسة وونظظامم االمررااقبة أأكتووبرر٬، كما تمم تززوويیدد االووحددااتت بنظظامم لمكافحة اال 6االحيیوويیة بمدديینة 

نددسيیة وواالميیكانيیكيیة االتشجيیرر وواالتجميیلل وواالصيیانة االعامة ووإإددااررااتت االمرراافقق ووااألعمالل ااإلنشائيیة وواالهھلى مدداارر االساعة ووخددماتت االنظظافة ووع
  وواالكهھرربائيیة."

أأنن عدددد  أأنن هھھھذذاا االمشررووعع منن أأهھھھمم مشررووعاتت االتططوويیرر االصناعي في االووقتت االحالي حيیثث أأنن ااإلحصائيیاتت أأشاررتت إإلى منن االجدديیرر بالذذكرر
% منن االناتج االمحلي٬، 80مليیوونن مشررووعع٬، وواالتي تساهھھھمم بنسبة قدد تصلل إإلي 2.5االمشررووعاتت االصغيیررةة وواالمتووسططة في مصرر قدد بلغ حوواالي 

ًا  40 حووااليجالل ااإلنتاجج م إإلى % منن فررصص االعمالة وويیددخلل منهھا75 ووتستووعبب دد سنوويی لفف مشررووعع جدديی هھھھذذاا االقططاعع ضمنن أأوولوويیة يیجعلل  مماأأ
محاوورر االتنميیة في االفتررةة االقاددمة.  

اانتهھى- -  


