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التصنیع لتعمیق القومي "البرنامج إطالق ان والصناعة التجارة وزیر نصار المهندس/عمرو             أكد
ودعم الوطنیة الصناعة تنافسیة لتعزیز السیسي الفتاح عبد الرئیس توجیهات إطار في یأتي               المحلي"
للوصول المستدامة التنمیة استراتیجیة مع یتماشى كما الواعدة الصناعیة القطاعات في اإلنتاجیة              األنشطة
تقدیم یستهدف البرنامج ان الى مشیرًا ،2030 عام بحلول سنویا %10 تبلغ صناعي نمو معدالت                 الى

 كافة اوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلیة لتتمكن من منافسة مثیالتها المستوردة.



یسهم ما وهو الواردات من الكثیر احالل على قادرة ومتنوعة كبیرة صناعیة قاعدة تمتلك مصر ان                  وقال
بصدد الوزارة ان الى الفتا األجنبیة، العمالت وتوفیر التجاري المیزان عجز خفض في مباشر                وبشكل

 تنظیم مؤتمر ومعرض "تعمیق التصنیع المحلي"، قبل نهایة العام الجاري.

لتعمیق القومي "البرنامج إطالق لمؤتمر افتتاحه خالل ألقاها التي الوزیر كلمة سیاق في ذلك                جاء
مع وبشراكة والصناعة التجارة وزارة رعایة تحت الصناعة تحدیث مركز نظمه والذي المحلي"               التصنیع
اتحاد رئیس السویدي محمد المهندس/ المؤتمر فعالیات في شارك وقد المصریة، الصناعات              اتحاد
الصغیرة الصناعات لشئون والصناعة التجارة وزیر مستشار فرید حسام والمهندس/ المصریة             الصناعات
والمهندس/ الصناعة تحدیث لمركز التنفیذي المدیر طه احمد والمهندس الصغر ومتناهیة             والمتوسطة
نیفین / والسیدة المصري األهلي بالبنك والمتوسطة الصغیرة المشروعات مجموعة رئیس عافیة              ممدوح
لفیف جانب الى الصغر ومتناهیة والمتوسطة الصغیرة المشروعات تنمیة لجهاز التنفیذي الرئیس              جامع

 من رجال الصناعة وقیادات وزارة التجارة والصناعة.

الحكومة تنفذه الذى االصالحي لبرنامج استكمال مسیرة في هامة خطوة یمثل البرنامج إطالق ان                 وأضاف
الرئیسي المحرك یعد المصري الخاص القطاع ان الى الفتا لالستثمار، وجاذب مالئم مناخ لتوفیر                المصریة

 للتنمیة والقوة الداعمة للنمو االقتصادي.

مشیرا المحلیة الصناعة لتطویر والصناعة التجارة لوزارة حقیقیة مبادرة یعد البرنامج ان نصار               وأوضح
ستمتد االیجابیة اثاره أن حیث أهدافه لتحقیق البرنامج هذا بدعم بأكمله الصناعي المجتمع قیام أهمیة                 الى
التحاد والبارز الرئیسي الدور على مؤكدًا وقطاعاتها، احجامها بمختلف الصناعیة المنشآت كافة              الي

 الصناعات المصریة في دعم هذا البرنامج القومي وتوفیر كافة المقومات إلنجاحه.

إستراتیجیة وضع عن أثمرت قد المصریة الحكومة تبنتها التى االقتصادى اإلصالح خطة إن الوزیر                وقال
شامًال نموًا ویحقق الخاص القطاع یقوده متنوع تنافسي اقتصاد خلق تستهدف المستدامة للتنمیة               طموحة
عام بحلول انه الى الفتا والمنتجة، الالئقة العمل فرص من المزید ویوفر المضافة القیمة ویعظم                 ومستدامّا
مواكبة على القدرة یمتلك العالمي االقتصاد منظومة في اساسیًا العبًا المصري االقتصاد سیصبح 2030              

 كافة التطورات العالمیة.



وزیادة الصناعة تعمیق في تسهم البرنامج اطار في متكاملة عمل منظومة تدشین أهمیة الى نصار                  وأشار
قویة صناعة وجود دون تحقیقها یمكن ال التنمویة الدولة مستهدفات ان الى الفتا المحلي، المكون                 نسبة

  قادرة على تلبیة احتیاجات السوق المحلي والمنافسة في األسواق العالمیة.

لتعمیق القومي البرنامج " ان المصریة الصناعات إتحاد رئیس السویدى محمد المهندس قال جانبه                ومن
التصنیع وتعمیق المصریة للصناعة التنافسیة القدرة زیادة نحو هامة خطوة یمثل المحلي"              التصنیع
یستهدف البرنامج ان إلى المحلیین،الفتًا الموردین من متنوعة صناعیة قاعدة تطویر خالل من               المحلى
الطاقات من اإلستفادة وتعظیم المحلیین الموردین قاعدة وزیادة الموردین لتقییم متكامل نظام              تطویر
بالمعرفة اإلرتقاء إلى باإلضافة الصناعیة اإلستثمارات من اإلستفادة معدالت ورفع المتاحة             اإلنتاجیة

 الصناعیة وإحالل مدخالت اإلنتاج المستوردة بأخرى محلیة .

المشتروات فى المحلى المنتج تفضیل قانون بتطبیق الحكومیة الجهات كافة التزام اهمیة الى واشار                
امام تفضیلیة میزات ومنحها الوطنیة المنتجات على االعتماد زیادة فى االمر هذا یسهم حیث                الحكومیة
مثیلتها مع المصریة المواصفات بین التوافق تحقیق اهمیة عن فضال ، المستوردة المثیلة               المنتجات

 الدولیة لزیادة تنافسیة المنتج المصرى فى السوقین الداخلى والخارجى .

والمتوسطة الصغیرة الصناعات لشئون والصناعة التجارة وزیر مستشار فرید حسام المهندس             واشار
الصناعات من الموردین سالسل تنمیة على األول المقام فى یعتمد البرنامج أن إلى الصغر                ومتناهیة
حیث ، المصریة الصناعة هیكل فى األكبر الشریحة تمثل والتي الصغر ومتناهیة والمتوسطة               الصغیرة
المدربة الفنیة والعمالة التمویل على الحصول من وتمكینها الصناعات من النوعیة هذه تنمیة               نستهدف
هذا فى مشیرًأ ، منتجاتها وتحدیث لتطویر المتقدمة التكنولوجیا عن فضًال الخارجیة األسواق إلى                والنفاذ
من %55 أن تبین الجارى العام من األول النصف خالل المصریة الواردات هیكل بمراجعة أنه إلى                  اإلطار
صناعات وجمیعها البناء ومواد والكیماویة الهندسیة وهى رئیسیة قطاعات 3 فى تتركز الواردات               هذه
كبدیل الصنع محلیة منتجات إیجاد بهدف القطاعات هذه على التركیز سیتم حیث والتعمیق للتوطین                قابلة

 منافس وقوى للمنتجات المستوردة .



محورین على یعمل البرنامج ان الصناعة تحدیث لمركز التنفیذي المدیر طه أحمد المهندس اوضح                كما
ودعم المحلیین والموردین والدولیة المحلیة الصناعیة المنشآت بین مستدامة شراكات تكوین هما              أساسین
إلى مشیرًا ، والدولیة المحلیة الصناعیة المنشآت إحتیاجات لتلبیة المحلیین الموردین بین الجماعى               العمل
قاعدة وإعداد المحلیة الصناعة تنافسیة لزیادة الفنى الدعم خدمات توفیر أیضًا تتضمن البرنامج أنشطة                أن
والموردین الصناعیة المنشأت بین تشبیك أنشطة وتنفیذ المتاحة المحلى التصنیع تعمیق فرص عن               بیانات

 المحلیین باإلضافة إلى إتاحة التمویل.

والصغیرة المتوسطة المشروعات تنمیة لجهاز التنفیذي الرئیس جامع، نیفین السیدة/ قالت جانبها              ومن
بدیًال المصریة المنتجات وإحالل المصریة الصناعات ودعم المحلي المكون تشجیع أن الصغر              ومتناهیة
الدعم لتقدیم الجهاز استعداد إلى مشیرًة للدولة، أساسیًا وتوجهًا قومیًا هدفًا یعد األجنبیة الواردات                عن
بأیدي تصنیعها یمكن التي والوسیطة النهائیة للمنتجات المحلي التصنیع تعمیق برنامج إطار في               الالزم

  وخامات مصریة.

یقدم حیث المشروعات لكافة أشكاله بمختلف الدعم تقدیم في جهدًا یألو ال الجهاز أن جامع                 وأضافت
وزارة مع بالتعاون المتخصصة الصناعیة بالمجمعات االهتمام خالل من قطاعي بشكل الدعم              الجهاز
بساقیة الحریر السجاد وتجمع بدمیاط األثاث تجمع مثل اإلنتاجیة التجمعات خالل من أو والصناعة                التجارة
بشكل أیضًا المشروعات یدعم الجهاز أن إلى مشیرًة التجمعات، من وغیرهم بفوة الكلیم وتجمع شعرة                 أبو
الوسیطة الجهات خالل من وإقراض المباشر اإلقراض ذلك في بما التمویلیة الخدمات تقدیم وكذا                فردي
الفني الدعم تقدیم عن فضًال المصرفیة، غیر المالیة والمؤسسات والجمعیات البنوك في              ممثلة

 للمشروعات بالتعاون مع الجهات الفنیة المتخصصة.

كافة تقدیم على الهیئة حرص الى الصناعیة التنمیة هیئة رئیس الرازق عبد احمد المهندس                واشار
القیمة لسالسل الفنى الدعم لتوفیر الهیئة سعى مؤكدا ، صناعاتهم وتطویر لتنمیة الصناع امام                امكاناتها

  المضافة بما ینعكس ایجابا على االرتقاء بتنافسیة كافة القطاعات الصناعیة .
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