
  

  
 

 
 فى كلمة وزیر التجارة والصناعة أمام  المؤتمر الخامس للرؤساء التنفیذیین

 م. عمرو نصار : الحكومة قطعت شوطًا كبیرًا فى تنفیذ خطة إصالح إقتصادى شامل ... وقریبا المواطن
 المصرى یجنى ثمار هذا اإلصالح

 جارى التفاوض مع عدد من كبریات شركات السیارات العالمیة لضخ استثمارات جدیدة في السوق
 المصرى

 

إقتصادى إصالح خطة تنفیذ فى كبیرًا شوطًا قطعت الحكومة أن والصناعة  التجارة وزیر نصار عمرو المهندس                   أكد

الهیكلیة واالصالحات العاجلة الخطوات من مزیجًا تضمنت اقتصادیة طریق خارطة خالل تطبیق من              شامل

تصنیف فى تحسن ساهم ما وهو ، العالمى االقتصاد خریطة على لمكانتها مصر استعادة في أسهمت                 الضروریة والتى

 االقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنیف االئتماني الدولیة .

االقتصاد نمو معدالت ارتفاع خالل من االصالح هذا لثمار المصرى المواطن جنى ستشهد المقبلة المرحلة أن                   وقال

الذى األمر وهو الشباب أمام العمل فرص من المزید توفیر ثم ومن واألجنبى المحلى االستثمار معدالت زیادة                   وبالتالى

 یسهم فى ارتفاع مستوى دخل المواطنیین .

ام تى جى المال مؤسسة نظمته والذى التنفیذیین للرؤساء الخامس المؤتمر امام الوزیر كلمة سیاق فى ذلك                    جاء

 بمشاركة قیادات 300 شركة تمثل 10 قطاعات رئیسیة وتشمل الصناعة وسوق المال والتجارة والبنوك والعقارات .

أهم أحد مصر جعل فى ساهم قد االستثمار مناخ تهیئة مجال فى اجراءات من مصر اتخذته ما ان الى الوزیر                       وأشار

اصدار ومنها االقتصادیة بالمنظومة المرتبطة التشریعات تطویر خاصة وبصفة ، ودولیًا اقلیمیًا االستثمار               مقاصد

الغذاء، سالمة هیئة وقانون المستوردین، وسجل الصناعیة االراضي والیة وقانون الصناعیة، التراخیص              قانون

فرصة 4800 متضمنة الصناعي االستثمار خریطة إطالق تم كما االستثمار، قانون عن فضال االفالس،                وقانون

 استثماریة في مختلف المحافظات.

عجز انخفاض تضمنت ایجابیة لمؤشرات المصرى االقتصاد تحقیق فى ساهمت قد االجراءات هذه أن إلى نصار                   ولفت

،%10 من اقل الى % 13,9 من البطالة نسبة وانخفاض ،%5,4 إلى المحلي الناتج وإرتفاع %9,7 إلى                   الموازنة

 وتحسن عجز المیزان التجارى بنسبة 35 %  فضال عن تحقیق ارتفاع قیاسي الحتیاطي البنك المركزي المصري.

المصریة للصناعة التنافسیة بالقدرة طموحة خطة تنفذ الوزارة أن والصناعة التجارة وزیر أوضح االطار هذا                 وفى
الصناعة هیكل في األكبر الشریحة تمثل والتي الصغر ومتناهیة والمتوسطة الصغیرة الصناعات خاصة               وبصفة
لتعمیق شامل برنامج تنفیذ عن فضًال المرأة، بعمل ترتبط والتي والیدویة الحرفیة الصناعات خاصة وبصفة                 المصریة،

  التصنیع المحلى بهدف زیادة القیمة المضافة للمنتجات المصریة مع السعي الستغالل كافة الطاقات التصنیعیة المتاحة



  

  
 

بالمصانع الكاملة الطاقات لتشغیل الحلول احد باعتباره للغیر التصنیع في التوسع بأهمیة الوعى ونشر                بالمصانع
 ومساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم بسرعة

اساسین محورین تضمن شاملة خطة وضعت الوزارة ان الوزیر أوضح الصادرات لزیادة الوزارة بخطة یتعلق                 وفیما
الخطة ان الى الفتًا المستهدفة، األسواق أهم تحدید والثانى تنافسیة مزایا مصر فیها تمتلك التي الصناعات تحدید                   األول
جانب الى االفریقى السوق على التركیز مع سنویًا %15 الى 10 بین ما تتراوح بنسبة الصادرات زیادة                   تستهدف

 بعض األسواق األخرى مثل شرق أوروبا ومنطقة االتحاد االوراسى.

التجارب من لالستفادة المرحلة هذه خالل تسعى الوزارة ان الى نصار أشار مصر في السیارات صناعة مستقبل                   وحول
للسیارات هو المستقبل ان االعتبار في االخذ مع متطورة سیارات صناعة إقامة بهدف لتطبیقها عالمیًا الناجحة                  الدولیة
لتصنیع والتشریعیة التحتیة البنیة اعداد المقبلة المرحلة خالل مصر تستهدف حیث عالمى توجه تمثل التي                 الكهربائیة

  وتجمیع هذه النوعیة من السیارات

لضخ العالمیة السیارات شركات كبریات من عدد مع جاریة مفاوضات هناك ان الوزیر اعلن االطار هذا                  وفى
خالل سیتم انه الى مشیرًا أوروبیة، شركات بینها ومن السیارات لتجمیع خطوط انشاء خالل من مصر في                   استثماراتهم

 الشهور القلیلة المقبلة اإلعالن عن أسماء هذه الشركات بعد التوصل الى االتفاق النهائي معها

المال جریدة بین الصحافة صناعة في نوعها من تفاهم مذكرة أول توقیع المؤتمر فعالیات هامش على الوزیر شهد                    وقد
 وشركة فورى لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات االلكترونیة

یستهدف المؤتمر هذا عقد ان الي جى.تى.ام المال شركة ادارة مجلس رئیس شریف، حازم السید/ أشار جانبه                   ومن
المصري االقتصاد تواجه التي التحدیات ومناقشة المباشر للتحاور الخاص القطاع وممثلي للحكومة الفرصة               اتاحة

 والسبل المقترحة للتغلب علیها وكذا الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرین. 
 


