
 
 
 

 وزیر التجارة والصناعة یستعرض خطة الوزارة لتعزیز التنمیة الصناعیة خالل عام 2019

 م.عمرو نصار :  2019 عام جنى الثمار و تحقیق إنطالقة لكافة القطاعات الصناعیة

 تعمیق التصنیع المحلى والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعیة واإلستفادة من الطاقات الصناعیة غیر
 المستغلة بالمصانع ركائز أساسیة فى خطة عمل الوزارة خالل العام الجدید

 نستهدف االنتهاء من انشاء وطرح وتخصیص 13 مجمع صناعى بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة
 صناعیة مجهزة بالتراخیص

 طرح 15 ملیون متر مربع اراضى صناعیة بالسادات وبرج العرب ومدن الصعید خالل العام الجدید

 العام الجدید یشهد اإلنتهاء من تصنیع أول موتور  بتصمیم وتكنولوجیا مصریة للغساالت الفوق
 أوتوماتیك...وإطالق البرنامج القومى لتعزیز كفاءة إستخدام المحركات الكهربائیة فى الصناعة المصریة

وتعمیق المصریة للصناعة التنافسیة بالقدرة االرتقاء ان والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس               اكد
بالتراخیص المجهزة الصناعیة المجمعات إقامة في والتوسع اإلنتاج ومستلزمات للمكونات المحلى             التصنیع
منظومة وتشجیع بالمصانع المستغلة غیر الصناعیة الطاقات من واالستفادة الصناعیة االراضى             وتوفیر
قاعدة تمتلك مصر ان الى مشیرًا ،2019 عام خالل الوزارة عمل لخطة أساسیة ركائز جمیعها للغیر                  التصنیع

 صناعیة كبیرة ومتنوعة وهو االمر الذى یمكنها من القدرة على المنافسة في السوقین المحلى والخارجى

االقتصاد لنمو الرئیسى المحرك باعتباره الصناعة بقطاع النهوض على حریصة السیاسیة القیادة ان               وقال
في الفتًا المصرى، باالقتصاد األجنبیة العمالت وتوفیر للشباب والمنتجة الالئقة العمل فرص وتوفیر               القومى
من القصوى االستفادة تحقیق خالل من الصناعیة الصادرات زیادة أیضا تستهدف الوزارة ان الى اإلطار                 هذا

 الصناعات التى تمتلك مصر فیها میزات تنافسیة خاصًة الصناعات كثیفة العمالة والصناعات التحویلیة.

الحكومة برنامج من جزء هي -والتي الوزارة تتبناها التي الشاملة الصناعیة التنمیة خطة ان الى نصار                  وأشار
الصناعى القطاع یشهدها التي اإلیجابیة النمو معدالت الستمرار أساسیة ركیزة تمثل االقتصادى-              لإلصالح
عن فضًال االجمالى المحلى الناتج في الصناعة قطاع مساهمة وكذا الصناعى النمو بمعدالت یتعلق فیما                 سواء
لكافة انطالقة وتحقیق الثمار جنى عام یمثل 2019 عام ان الى الفتًا الشباب، أمام العمل فرص                  توفیر

  القطاعات اإلنتاجیة.

 

الصغیرة للصناعات صناعى مجمع 13 انشاء من االنتهاء 2019 عام خالل المقرر من انه الى الوزیر                  ولفت
الطرح إجراءات إتمام وسیتم بالتراخیص مجهزة صناعیة وحدة 4317 تضم محافظة 12 بـ               والمتوسطة
اإلنتاج وبدء تخصیص من االنتهاء تم انه الى االطار هذا في الفتًا العام، نفس خالل للمستثمرین                  والتخصیص
الصناعى بالمجمع الشاغرة الوحدات باقى تخصیص 2019 عام خالل وسیتم وبدر السادات              بمجمعى
حالیًا یجرى والتي السادات بمدینة النسیجیة للصناعات الصناعیة المنطقة انشاء عن فضًال هذا               ببورسعید،

 تنقیذ المرحلة األولى منها حیث من المخطط بدء اإلنتاج والتشغیل للمرحلة األولى مع نهایة عام 2019

من انه نصار أوضح المستثمرین امام الصناعیة االراضى وتخصیص لطرح الوزارة بخطة یتعلق               وفیما
مدن وبعض العرب وبرج السادات بمدینة صناعیة اراضى مربع متر ملیون 15 من یقرب ما طرح                  المخطط
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العامین خالل مربع متر ملیون 30 حوالى بطرح الصناعیة التنمیة هیئة قیام الى االطار هذا في مشیرًا                   الصعید،
 الماضیین منها 3.8 ملیون متر مربع تم تخصیصها بالمجان بمحافظات الصعید

تشمل المحلى التصنیع لتعمیق الهادفة المشروعات من عدد تنفیذ سیشهد 2019 عام ان الوزیر                واوضح
وملء المنزلیة األجهزة لمكونات المحلى التصنیع تعمیق یستهدف المنزلیة األجهزة تصنیع مجال في               مشروعًا
عام من األول الربع خالل مصر في مرة ألول سیتم حیث الهندسیة الصناعات قطاع في القیمة سالسل                   فجوات
خطوة في وذلك أوتوماتیك الفوق للغساالت مصریة وتكنولوجیا بتصمیم موتور ألول نموذج إنتاج 2019              
الهندسیة الصناعات تكنولوجیا مركز ینفذه المشروع أن إلى الفتًا االستیراد، عن منافس محلي بدیل                إلیجاد
من ممول مشروع وهو الحربي اإلنتاج ووزارة الخاص القطاع شركات من عدد مع بالتعاون للوزارة                 التابع

  أكادیمیة البحث العلمي.

ریادة وتشجیع الصناعیة المخلفات الدارة مشروع تدشین 2019 عام خالل ایضًا سیتم انه نصار                وأضاف
إدارة مجال في والعاملین الصناعیة المخلفات منتجى بین للربط ومستدام متكامل نظام انشاء یستهدف                االعمال
انشاء تشجیع الى باإلضافة المختلفة القطاعات في المصانع بین الموارد استخدام كفاءة وزیادة التدویر                وإعادة
واجنبیة مصریة استثمارات ضخ عن فضًال الصناعیة المخلفات إدارة على قائمة ومتوسطة صغیرة               صناعات

  في هذا المجال وتوفیر العدید من فرص العمل المباشرة وغیر المباشرة.

المحركات استخدام كفاءة لتعزیز القومى البرنامج اطالق 2019 عام خالل ایضًا سیتم انه الوزیر                وأوضح
الدعم وتقدیم الطاقة استهالك كفاءة مجال في والتكنولوجیا لالبتكار الترویج یستهدف الصناعة، في               الكهربائیة
لتنفیذ التمویلیة الحزم وتوفیر االستراتیجیة السیاسات ووضع بالمصانع العاملین وقدرة كفاءة ورفع              الفني
سوهاج بمحافظة بجرجا الصناعیة بالمنطقة االنشاء اعمال استكمال ایضًا المخطط من انه الى الفتًا                المشروع،
واستكمال االسماعلیة، بمحافظة الحرفیین ورش ومجمع الشیخ كفر بمحافظة بمطوبس الصناعیة             والمنطقة

 العمل بترفیق المناطق الصناعیة ببنى سویف والوادى الجدید والغربیة

 

أن نصار عمرو المهندس أوضح الصناعة قطاع في 2018 عام خالل تحققت التي اإلنجازات ابرز                 وحول
اتحاد مع بالمشاركة الصناعة تحدیث مركز ینفذه والذى المحلي" التصنیع لتعمیق القومي "البرنامج               إطالق
االرتقاء البرنامج یستهدف حیث الماضى العام خالل المحققة اإلنجازات ابرز من یعد المصریة               الصناعات
الموردین من صناعیة قاعدة وإیجاد المستوردة، محل المحلیة المنتجات وإحالل المصریة الصناعة              بتنافسیة
تستهدف حیث صادراته وتعزیز األثاث صناعة وتطویر لتنمیة جدیدة استراتیجیة اطالق عن فضًال               المحلیین،

 االستراتیجیة تطویر صناعة االثاث وتأهیلها للمنافسة واالنتشار في األسواق االقلیمیة والعالمیة.

قناة بمحور الروسیة الصناعیة المنطقة إنشاء اتفاقیة توقیع ایضًا شهد 2018 عام ان الوزیر                وأضاف
االنتفاع، حق بنظام مربع متر ملیون 5.25 مساحة على بورسعید شرق بمنطقة وروسیا مصر بین                 السویس
العالمیة االسواق كافة إلى الروسیة المنتجات النطالق ارتكاز محور مصر جعل تستهدف المنطقة ان الى                 مشیرًا

  خاصة فى منطقة الشرق األوسط وافریقیا، وتعمل على جذب إستثمارات تصل إلى 7 ملیارات دوالر.

رخصة 652 و الف 15 لـ الصناعیة التنمیة هیئة اصدار 2018 عام خالل ایضًا تم انه الى نصار                    ولفت
6 بواقع المدة ومحدد ومؤقت دائم صناعي سجل 272 و االف 9 قید تم كما صناعیة لمنشأت وبناء                    تشغیل
تخصیص عقود توقیع عن فضًال هذا المدة، ومحدد مؤقت سجل و933 وألفین دائم سجل 339 و                  االف

2 
 



 
 
 

مع وذلك مربع متر ملیون 2.8 مساحة بإجمالي السادات بمدینة الصناعي المطور بنظام صناعیتین                منطقتین
 شركتي بوالریس الزامل واس دي ام للتطویر واإلدارة بواقع 1.4 ملیون متر مربع لكل منطقة.

النحو على جاءت والتي 2018 عام خالل الصناعى القطاع شهدها التي النتائج من عدد الى نصار لفت                   كما
  التالى :

 قرارت وزاریة:▪
العالمیة● دیزنى شركة لمنتجات والمصدرة المصنعة المصریة للشركات الترخیص بمد قرار             إصدار

والمفروشات الجاهزة المالبس من المصریة المنتجات وتصدیر یتیح   تصنیع بما 2019 دیسمبر             حتى
جدد عالمیین مشترین وادراج التصدیریة التعاقدات حجم توسیع فى ویسهم العالمیة الشركات              الى
العمل برنامج تنفیذ إستكمال إطار في وذلك المصریة، والمفروشات الجاهزة المالبس             لمنتجات

 االفضل فى مصر والذى یتم تنفیذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة.  (إبریل 2018)

أوضاعهم● لتوفیق والكیماویة الهندسیة السلع ومستوردى لمنتجى أشهر 6 مهلة باعطاء قرارًا              إصدار
الهواء ومكیفات المنزلیة التبرید أجهزة منتجات ویشمل الملزمة.. القیاسیة المواصفات لمتطلبات             طبقًا
وزجاج واالحذیة الرصاص من الخالى والبنزین الطبیعى الغاز تموین ومحطات الجراحیة             واالدوات

 المباني   (مایو 2018)

هیئة● الصناعیة للتنمیة العامة الهیئة من جعل والذى الصناعیة" للتنمیة العامة الهیئة "قانون               إصدار
النشاط تنظیم عن مسئولة وتكون الصناعة لوزارة تابعة مستقلة اعتباریة شخصیة لها إقتصادیة               عامة
ویمنحها الصناعى النشاط تنظیم للهیئة یتیح الذى األمر وهو العربیة، مصر جمهوریة في               الصناعي

 وحدها سلطة إصدار التراخیص وتخصیص وترفیق األراضى الصناعیة في مصر.   (مایو 2018)

التعدیالت● تلك على النواب مجلس وموافقة الحكومیة" العقود في المحلى المنتج "تفضیل قانون               تعدیل
غرامة وإقرار الحكومیة.. المشتروات في عادلة حصة على المصریة الصناعة حصول تضمن              والتى
(مایو المناقصات. بتجزئة عمدًا القیام حال في جنیه ألف 500 والتجاوز جنیه ألف 50 بواقع                 مالیة

(2018 

بـالسجل● والخاص 1977 لسنة 24 رقم للقانون التنفیذیة الالئحة احكام بعض بتعدیل قرار               إصدار
جدیة لضمان مشروط صناعى سجل إصدار واتاحة المؤقت، الصناعى السجل إلغاء ویتضمن              الصناعي
استیراد ظاهرة مواجهة في ویسهم الجدید الصناعیة التراخیص قانون مع یتوافق بما              المشروع

 المصنعین لمستلزمات االنتاج بغرض االتجار   (یونیه 2018)

لجنة● بتشكیل مشترك وزارى قرار یوقعان والصناعة والتجارة الدولي، والتعاون االستثمار             وزیرا
للفرص والترویج الصناعي القطاع في االستثمار مناخ تهیئة مجال في التعاون لتعزیز              دائمة

 االستثماریة المتاحة.  (یولیو 2018)

 

لتوصیات● استجابًة وذلك كامل بشكل الجمارك من القز دود یرقات إعفاء على المالیة وزارة                موافقة
تعد القز دود یرقات وان خاصة مصر في الطبیعي الحریر منتجي ومطالب والصناعة التجارة                وزارة

 من المدخالت األساسیة في صناعة الحریر الطبیعي ومنتجاته.  (سبتمبر 2018)
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والمجمعات● الشمسیة المیاة (سخانات المتجددة الطاقة مهمات ومنتجى مستوردى بإلزام قرار             إصدار
المواصفات بهیئة المنتجات وأداء جودة من بالتحقق الصناعیة) أو المنزلیة لألغراض             الشمسیة
أوضاعهم. لتوفیق عام لمدة مهلة والمستوردین المنتجین ومنح باألسواق، طرحها قبل             والجودة

 (أكتوبر 2018)

 إفتتاحات مصانع ومبادرات للنهوض بالصناعة الوطنیة :▪

استثماریة● بتكلفة جدیدین إنتاج خطي إضافة فى تمثلت العالمیة مارس بشركة جدیدة توسعات               افتتاح
الشركة منتجات من جدید لمنتج إنتاج خط افتتاح جانب إلى مصري، جنیه ملیون الـ750                تتخطى
24.8 بلغت استثمارات بقیمة العالم مستوى المنتج على هذا من للشركة األوحد هو یعد               (جواهر)

 ملیون دوالر ویوفر 179 فرصة عمل جدیدة.  (فبرایر 2018)
ملیار● 2.5 باستثمارات الطعم ومكسبات الفرامل واقراص البولیمرات إلنتاج جدیدة مصانع 3 إفتتاح               

 جنیه وتوفر 2400 فرصة عمل جدیدة.  (فبرایر 2018)
 

 إطالق المرحلة الثانیة لمسابقة بوابة اإلبتكار لعام 2018. (مارس 2018)●
سیناء● جنوب محافظة إشراف تحت وذلك زنیمة بأبو الصناعیة المنطقة وتطویر تنمیة خطة               وضع

تعظیم تستهدف والتي الحربي، لإلنتاج القومیة والهیئة الصناعیة للتنمیة العامة الهیئة مع              وبالتعاون
عالیة، مضافة قیمة ذات تحویلیة صناعات فى وإدخالها بالمنطقة المتاحة الخام المواد من               اإلستفادة
مباشرة. وغیر مباشرة جدیدة عمل فرصة ألف 30 وإتاحة جنیه، ملیار 5 بقیمة إستثمارات                وجذب

 (أغسطس 2018)
خالل● من المزدوج" "التعلیم بنظام إنشاؤها تم والتي المتمیزة الفنیة العابدین زین مدرسة               إفتتاح

االتحادیة والوزارة (GIZ) الدولي للتعاون األلمانیة والوكالة مصر سیمنس شركة بین مشترك              تعاون
للتعلیم متكاملة منظومة وتطویر تنمیة على الحكومة حرص إطار في وذلك (BMZ) الدولي               للتعاون
العمالة من جدید جیل وخلق والصناعیة، اإلنتاجیة القطاعات احتیاجات لتلبیة المهني والتدریب              الفني

 المؤهلة للتعامل مع التكنولوجیات الحدیثة في القطاع الصناعي.  (أكتوبر 2018)
 

  المدن والمجمعات الصناعیة:▪
 مدینة األثاث الجدیدة بدمیاط:▪

 بلغت تكلفة البنیة االساسیة للمشروع 2.5 ملیار جنیه●
االنتهاء● وجاري وحدة 1400 عددها یبلغ والتي اإلنتاجیة للوحدات االنشائیة االعمال من              تم االنتهاء

 من كافة أعمال المرافق شاملة المیاة والكهرباء والطرق
وغیر● المباشرة العمل فرص من المزید توفیر في وتسهم فدان 331 مساحة على               المدینة  مقامة

 المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل.
ومركز● ومكملة، مغذیة وصناعات ومتوسطة صغیرة وصناعات حرفیة صناعات یشمل            المشروع

واإلداریة الحكومیة للخدمات مجمع إلى باإلضافة للمعارض مخصصة وقاعات األثاث            لتكنولوجیا
 ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالیة ومصرفیة ومستشفى ودور عبادة.

 
  مدینة الجلود الجدیدة بالروبیكي:▪

4 
 



 
 
 

 االنتهاء من كافة أعمال المرحلة االولي والتشغیل الفعلي لمحطات المعالجة●

 االنتهاء من أعمال البنیة األساسیة الداخلیة للمرحلة الثانیة●

 االنتهاء من كافة وحدات الدباغة والغراء●

 بدء أعمال البنیة األساسیة الخارجیة للمرحلة الثانیة وكذلك محطات المعالجة●

الجدیدة،● المدینة إلى العیون مجرى منطقة من الصغیرة المنشآت باقي نقل من االنتهاء حالیا                یجرى
  وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة.

الماكینات● بأحدث تجهیزه تم الذي التكنولوجي المركز وتضم بالكامل النموذجیة المدبغة من االنتهاء               تم
  والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة.

 

●2019 عام منتصف في المصانع كافة تشغیل بدء المتوقع ومن الثانیة المرحلة من جزء تسكین                 تم
للبدء الصناعیین المطورین مع واالتفاق الثانیة المرحلة تسویق جار أنه كما الغراء، مصانع               شاملة
في البدء وتم الصنع، المكتملة الجلدیة للصناعات مصانع إلنشاء الثالثة المرحلة تسویق              في

 اإلنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانیة من المشروع.

 مجمع الصناعات البالستیكیة بمنطقة مرغم:  یولیو 2018▪
بالمرحلة● خاصة العالمیة االستشاریة المكاتب كبریات إحدى مع بالتعاون متكاملة دراسة إعداد              تم

 الثانیة للتوسعات بالمجمع والتي تقدر مساحتها بـ52 فدان.
احتیاجات● لتلبیة وذلك بالمجمع الكهرباء شبكة كفاءة لرفع جنیه ملیون 17 بقیمة الوزارة               ساهمت

  كافة الوحدات الصناعیة.
 

  مدینة قویسنا الصناعیة●
 بلغت تكلفة البنیة االساسیة للمشروع 160 ملیون جنیه والمتوقع االنتهاء منها یولیو عام 2019●

 إتفاقیات وبروتوكوالت تعاون:▪
واالبتكار● للتكنولوجیا الصناعة ومجلس الصناعة تحدیث مركز بین تعاون بروتوكوالت 3             توقیع

من االستفادة تعظیم تستهدف الحربي لإلنتاج القومیة الهیئة في ممثلة الحربي االنتاج              ووزارة
خطة تنفیذ في یسهم بما الوزارتین لدي المتوافرة والبحثیة والصناعیة التكنولوجیة             االمكانات
بكافة الصناعة وتحدیث وتعمیق الصناعیة التنمیة لتعزیز والصناعة التجارة وزارة            واستراتیجیة

 قطاعاتها.  (فبرایر 2018)

الحبوب● لصناعة التحتیة البنیة تحدیث مجال في المشترك التعاون لتعزیز تفاهم مذكرة              توقیع
لتخزین مصر في جدیدة تحتیة بنیة مرافق بناء یستهدف وروسیا مصر بین والمخابز               واأللبان

 وتجهیز الحبوب والمخابز ومعالجة االلبان وذلك لمدة 3 سنوات.  (مایو 2018)
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التعاون● تعزیز یستهدف العالمیة بي بي إیه شركة وبین الوزارة بین تعاون بروتوكول               توقیع
من الصناعي القطاع في الطاقة استخدام كفاءة وتحسین والمهني الفني التدریب مجال في               المشترك
وتحسین االنتاجیة الكفایة لمصلحة تابعة تدریب مراكز 5 بـ والتدریبیة الفنیة االمكانات تطویر               خالل

 كفاءة الطاقة بمنشأتین صناعیتین.  (مایو 2018)

المهارات● وتعزیز العاملة القوى تطویر ومشروع االنتاجیة الكفایة مصلحة بین تفاهم مذكرة              توقیع
دمیاط بمراكز رحلتك" "ابدا برنامج لتنفیذ الدولیة للتنمیة االمریكیة الوكالة من الممول WISE             
(مایو البحري. الوجه بمحافظات مؤهلة فنیة عمالة توفیر یستهدف والذي والزقازیق             والمحلة

(2018 

مصر● قطن وجمعیة االقطان مصدرى واتحاد الوزارة بین المصرى القطن شعار ادارة عقد               توقیع
األسواق فى لمنتجاته والتسویق والترویج المصرى للقطن الحمایة توفیر بهدف سنوات ثالث              لمدة

 المحلیة والدولیة.  (مایو 2018)

تمویل● توفیر تستهدف لالستثمار القاهرة وشركة الصناعیة التنمیة بنك بین تفاهم مذكرة              توقیع
متناهیة للمشروعات وذلك بالروبیكي الجلود بمدینة للمدابغ اضافیة ومساحات جدیدة وحدات             شراء
األولى للمرحلة جنیه ملیون 100 خصص  البنك  نحو حیث والكبیرة، والمتوسطة والصغیرة            الصغر
لتمویل المركزي البنك مبادرة إطار في وذلك مرحلتین على تنفیذه سیتم والذي المشروع               من

 المشروعات الصغیرة والمتوسطة.  (سبتمبر 2018)

مع● والصناعة التجارة لوزارة التابع الغذائیة الصناعات تكنولوجیا مركز بین تفاهم مذكرة              توقیع
(نوفمبر البحریة. الواحات في التمور قطاع لتطویر جود وشركة والتكنولوجیا العلوم خبراء              جمعیة

(2018 

 

 

 

 

  مجال التنمیة الصناعیة:▪
والتي● العام النقل هیئة لصالح محلیا والمنتجة المكیفة الطابقین ذات األتوبیسات من دفعة أول تسلیم                 تم

إجمالي من أتوبیسات 10 الدفعة هذه شملت حیث القاهرة، مدینة وضواحي شوارع داخل تشغیلها                تم
 40 اتوبیس من المقرر تسییرها بخطوط النقل داخل القاهرة والتي تشهد كثافة سكانیة مرتفعة.

مصر"● "ریفولتا شركة أنشأتها والتي مصر في الكهربائیة للسیارات شحن شبكة أول افتتاح               تم
المرحلة خالل محافظات 7 ب محطة 65 انشاء الشركة تستهدف حیث وطنیة، شركة مع                بالتعاون

 االولى للمشروع.

  مجال تحدیث الصناعة▪
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الكیماویة● الصناعات قطاعات في شركة 57 لمساندة فنیة خدمة 92 بتقدیم الصناعة تحدیث مركز                قام
البناء ومواد والدوائیة الجاهزة والمالبس والنسیج والغزل الزراعیة والحاصالت والغذائیة            والهندسیة
وتحسین التنافسیة القدرة لزیادة الصناعة تحدیث مركز برنامج إطار في والطباعة والجلود              واألثاث

 الجودة واإلنتاجیة للقطاعات الصناعیة.

 مساندة 11 شركة في الحصول علي تمویل یقدر بمبلغ 84 ملیون جنیها من القطاع المصرفي.●

وكذلك● والتسویق الطاقة استهالك وترشید الجودة مجاالت في القطاعات جمیع في عقد 100               توقیع
 عدد 77 في مجاالت الخدمات المالیة وجاهزیة التصدیر وعالمة صنع في مصر.

المحلي● التصنیع لتعمیق القومي بالبرنامج الصناعي المجتمع لتعریف عمل وورشة اجتماعًا 11              تنظیم
وأسیوط سویف وبني والدقهلیة وبورسعید والشرقیة والجیزة القاهرة تضمنت محافظات 9             في

 وسوهاج والمنیا .

واالقتصاد● الصادرات، تنمیة وبرامج جنیه ملیون 80 بتكلفة بالمركز التنافسیة زیادة برنامج اطالق               تم
  االخضر وتحسین االنتاجیة والتجارة الخضراء

 بدء مشروع رفع كفاءة رواد االعمال في مجال الصناعات الخضراء (2018) بهدف:

  تحدید مدربین قادرین علي تقدیم الخدمة●

 تحدید عدد 160 من رواد االعمال الراغبین في العمل في مجال الصناعات الخضراء●

 تدریب رواد االعمال علي العمل في مجال الصناعات الخضراء●

 بدء مشروع تقدیم خدمات استشاریة للبرنامج المشترك بین الهیئات لالدارة السلیمة للمواد الكیماویة (2018)
 بهدف:

 تقدیم خدمات إستشاریة للبرنامج المشترك بین الهیئات، لإلدارة السلیمة للمواد الكیماویة●

مختلف● في مبتكرة كیمیاویة حلول وتقدیم الكیماویات ادارة مجال في المشاركة الدول الي الخبرات                نقل
 القطاعات الصناعیة

االدارة● كیفیة في الیونیدو قبل من تطویرها تم التي لالدوات االمثل االستخدام كیفیة حول الوعي                  نشر
 السلیمة للكیماویات

  في مجال المواصفات :▪

الحلول● وأهم الطاقة ادارة نظم مواصفات حول قومیًا مؤتمرًا بتنظیم والجودة المواصفات هیئة               قامت
األیزو منظمة بمشاركة ،ISO 50001 الدولیة المواصفة إطار في الطاقة استخدامات لترشید              القومیة

 والوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي.
 

7 
 



 
 
 

األیزو● لمنظمة التابعة العربیة الترجمة إدارة لمجموعة عشر الحادي االجتماع            إستضافة
العربیة الترجمة مجموعة نجحت وقد للمجموعة، الفنیة األمانة بصفتها وذلك ،ISO/TMB/ATMG           

  بترجمة حوالي 50 مواصفة إلى اللغة العربیة ونشرها على موقع منظمة األیزو في أقل من عامین.

وتبني● الوظیفى السلوك قیم اعالء تستهدف والرشوة الفساد لمكافحة مصریة قیاسیة مواصفة              إعداد
شفافیة من الحكومیة وغیر الحكومیة الوطنیة المنشآت بكافة المجتمعیة المسئولیة مبادئ             جمیع
حكومیة جهة أول والجودة المواصفات هیئة جعل وإستهداف ، القانون سیادة واحترام              ومساءلة

 مصریة تطبق نظم إدارة مكافحة الرشوة والفساد .
 
 

على● بالهیئة مشكلة لجنة (170) خالل من المصریة القیاسیة المواصفات ومراجعة وتحدیث              إصدار
(237) عـــدد بإصدار الهیئة قامت الفترة تلك وخالل أیزو للتقییس الدولیة بالمنظمة اللجان               غرار
قیاسیة مواصفة مشروع (1400) ودراسـة قیاسیة مواصفة (375) اعتماد وجارى قیاسیة             مواصفة
) ودراسة العربیة التقییس أجهزة من واردة عربیة قیاسیة مواصفة مشروع (180) ودراسـة              أجنبیة
الصناعیة للقطاعات فنیة مشورة (1200) وتقدیــم العالمیة التجارة منظمة من وارد إخطار (1500             

 المختلفة وبیع (4248) مواصفة مصریة، و(282) مواصفة أجنبیة.
 كما قامت الهیئة بـ➢

 إجراء (739) زیارة تفتیشیة لعدد (233) منشأة حاصلة على عالمة الجودة المصریة.●
 منح تراخیص جدیدة لعالمة الجودة لعدد (22) منشأة.●
 تجدید تراخیص لعالمة الجودة لعدد (129) منشأة.●
 إصدار عدد (24) شهادة مطابقة لعدد (54) منشأة.●
 إعتماد عدد (11) نماذج أساسیة لعدد (11) منشأة.●
 دراسة مستندات مراجل بخاریة لعدد (36) منشأة.●
 تسجیل (3300) شهادة مطابقة لنظم الجودة الدولیة لعدد (3069) منشأة.●

 
 
  مجال الرقابة الصناعیة:▪

بالقاهرة● للمصلحة الرئیسي بالمقر مركزیة استعالمات وحدة بانشاء الصناعیة الرقابة مصلحة             قامت
كانوا سواء المصلحة مع المتعاملین واستفسارات طلبات استقبال على مدرب عمل فریق              تضم

 مستثمرین او مواطنین.
لمتابعة● المصانع على تفتیشیة حملة 12822 بإجراء 2018 عام خالل الصناعیة الرقابة مصلحة               قامت

متخصصة فنیة دراسة 8483 إجراء تم كما الحراریة واآلالت المنتجات جودة بمعاییر التزامها               مدى
قامت كما اإلنتاج لمستلزمات دراسة و130 والدروباك المؤقت السماح مجال فى 8353              تتضمن
( البیع بع ما (خدمات وصیانة خدمة مركز لـ798 الحراریة واآلآلت بخاریة مراجل 4079                بترخیص
كما والصناعیة الخطرة والمواد النفایات وتداول لنقل تراخیص 3 وإصدار مطبعة 34 تشغیل تم                كما

 قامت المصلحة من خالل وحدة دلیل خدمة المواطن بالرد على 4667 إستفسار وشكوى
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  مجال االعتماد والجودة :▪

في● المتبادل لالعتراف المؤهل لالعتماد االوروبیة المنظمة تقییم لالعتماد الوطني المجلس             إجتیاز
ISO/IEC 17043 الدولیة المواصفات لمتطلبات وفقًا PTP الكفاءة اختبارات مقدمي اعتماد             مجال

 . (یونیو 2018)
بین● BLA األطراف ثنائى اعتراف اتفاقیة لتوقیع EA لالعتماد األوروبیة المنظمة الى المجلس               تقدم

طبقًا PTP الفنیة الكفاءة اختبارات جهات اعتماد مجال فى لالعتماد األوروبیة والمنظمة              المجلس
ACAA اتفاقیة متطلبات استكمال بهدف ،2018 عام فى ISO/IEC 17043 الدولیة             للمواصفة
القبول متطلبات وتوافق المصریة للجودة التحتیة البنیة من كجزء لالعتماد الوطنى المجلس طرف               من
األسواق الى المصریة المنتجات دخول وتسهیل المصریة المنتجات مع األوروبى االتحاد لدى              المنتجات
لالعتماد األوروبیة المنظمة متطلبات وتحقیق لمصر األول التجارى الشریك باعتباره            األوروبیة

 للوصول الى االعتراف األوروبى بالمجلس
 

●2018 عام خالل جهة 65 لـ شهادات ومنح واعتماد ومراجعة بفحص لالعتماد الوطنى المجلس                قام
5 بمنح قام كما تفتیش، جهات و4 طبیة معامل و7 معایرة معامل و3 اختبار معمل 44                  شملت

 شهادات اعتماد و2 شهادة لجهتى اختبارات الكفاءة الفنیة
وقطاع● حكومي ( مطابقة تقییم جهة 74 وإعتماد تقییم بإعادة 2018 عام خالل المجلس قام                 كما

لجهتى مطابقة شهادات ومنح طبى معمل 15 و معایرة معمل و21 إختبار معمل 34 منها (                  خاص
والبتروكیماویات والدوائیة والغذائیة الهندسیة الصناعات مجاالت فى شهادات منح وجهتى            تفتیش

 وأعمال البناء واألسمدة والمعادن .
 

جدیدة● مطابقة تفتیش جهة و87 ومتابعة تفتیش جهة لـ323 دوریة مراجعة زیارات بإجراء قام                كما
و3 إختبار معمل 65 شملت إعتمادها إجراءات لبدء التجهیز وجار اإلعتماد على للحصول               تقدمت

 معامل معایرة و 8 معامل طبیة و6 جهات تفتیش و7 جهات منح شهادات .
طبقًا● PT Provider الفنیة الكفاءة الختبارات مقدم أول اعتماد العربى الوطن في مرة والول تم                 كما

لالعتماد الوطنى المجلس من المجال هذا فى تعتمد جهة أول وهى ISO 17043 الدولیة                للمواصفة
اختبارات مقدمى اعتماد مجال لیضیف رأسیًا اعتماده أنشطة مجاالت توسیع فى المجلس نجح               حیث

  الكفاءة الفنیة وذلك كأحد ثمار مشروع التوأمة المشترك بین المجلس واالتحاد األوروبى.
الجهات● من عددًا 2018 عام خالل باعتمادها لالعتماد الوطنى المجلس قام التى الجهات شملت                وقد

والنیجر والكویت والمانیا وایطالیا والسعودیة السودان تضمنت الدول من بعدد والشركات             والهیئات
  والهند

معتمد● استشاري "رخصة منح خالل من العمل وحوكمة لتنظیم مشروعا للجودة القومى المعهد               إطالق
  لنظم ادارة جودة"

 
 

 ▪       في مجال االختبارات والمعامل

بزیادة● 2018 عام صناعیة  خالل ورسالة عینة ألف 60 واختبار تحلیل باجراء الكیمیاء مصلحة               قامت
بغرض وذلك ، 2017 السابق العام عن قدره  %20 نمو بمعدل صناعیة رسالة / عینة اآلف 10                  قدرها
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قامت حیث المصریة والصادرات الواردات على للجودة القیاسیة المواصفات ومطابقة الرقابة             إحكام
وقطاع الصناعي والغش التجاري والغش الجمارك مصلحة لقطاعات العینات وتحلیل بإختبار             المصلحة

 اإلستثمار والقطاع الخاص والقضاء واألمن العام ووزارة التربیة والتعلیم.
 
 
 
 

 في مجال التدریب المهني والتعلیم الفني●

لـ● 2018 عام خالل تدریبي برنامج 144 بتنفیذ المهني والتدریب االنتاجیة الكفایة مصلحة               قامت
استفاد للكوادر تدریب برنامج 75 شملت بالمصلحة والعاملین والشركات االفراد شامال دارس 1028             
دارس 414 منها استفاد المتمیز التكنولوجیا بمركز برنامج و33 الكوادر تدریب بمعهد دارس 339                منها

 باالضافة الي 36 برنامج تدریبي استفاد منها 275 دارس بمناطق مختلفة
   تخریج 10 الف و 946 خریج في 45 مهنة●
عالمي● جودة مدرب ) التدریبي البرنامج لحضور التدریبیة المناطق جمیع یمثلون متدرب 27               اختیار

TVET بالتعاون مع مشروع  
للحاسبات● المصریة الشركة بمحطة لتطبیقها الخلویة الهواتف صیانة لمهنة األول الصف برنامج              إعتماد

 بمنطقة الوجه البحرى
بالتعاون● والفاكهة الخضر صناعة ، المخبوزات ، األلبان صناعة مهن إلستحداث التدریبیة البرامج               إعداد

التدریب وشراكة األغذیة بحوث تكنولوجیا ومعهد الزراعي الفني والتعلیم الغذائیة الصناعات غرفة              مع
  للصناعات الغذائیة والمجلس التصدیري للصناعات الغذائیة

 إعداد المادة العلمیة الخاصة لمهنة تشغیل وصیانة المحركات البحریة لمهنة البصریات●
البنك● مشروع خالل من مهنة (17) عدد إجمالي من مهن (9) عدد كتب مناهج تطویر من اإلنتهاء                   

تشغیل – المحوسبة المخارط تشغیل – الورش ماكینات – التقلیدیة الخراطة مهن وتتضمن               اإلسالمي
بالمناهج العمل المقرر ومن ( والحواسب الشبكات صیانة - التالثة الطباعة مهن - المحوسبه                الفرایز

 المطورة خالل العام التدریبي الحالي 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 

  في مجال الطباعة:▪
"راكتا"● الورق لصناعة العامة الشركة مع تعاون بروتوكول بتوقیع االمیریة المطابع هیئة              قامت

طن 67 بتورید الشركة ستقوم حیث الدشت، ورق مقابل الطباعة ورق من الهیئة احتیاجات                لتورید
في طن 150 عن للتورید األدنى الحد یقل أال على األقل، على دشت طن 100 كل مقابل                   ورق

  غضون أسبوع من تاریخ تورید الورق الدشت.
الكتب● لتوفیر "برایل" بطریقة للمكفوفین طباعة بماكینة األمیریة المطابع تزوید مرة             ألول

 والمطبوعات للمكفوفین
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و425● والتعلیم التربیة لوزارة كتاب نسخة ألف و519 إجابة كراسة ملیون 5.4 طباعة من                االنتهاء
 ألف نسخة كتاب لألزهر الشریف.

(باكین)● الكیماویة والصناعات البویات وشركة األمیریة المطابع هیئة بین تعاون بروتوكول             توقیع
 النتاج أحبار الطباعة المؤمنة ألول مرة في مصر .  (إبریل 2018)

برامج● لتسویق التدریبیة للدراسات الدولي والمركز األمیریة المطابع هیئة بین تعاون بروتوكول              توقیع
 وفنون تكنولوجیا الطباعة  (إبریل 2018)

 
  في مجال التكنولوجیا واالبتكار:●

من واإلنتاجیة الجودة نظم في إفریقیة دول 10 لـ تدریبیة دورة بتنظیم واالبتكار للتكنولوجیا الصناعة مجلس                  قام
التجارة تدریب ومركز واإلبتكار للتكنولجیا الصناعة لمجلس التابع واالنتاجیة الجودة تحسین مركز              خالل

  الخارجیة بالتعاون مع الجایكا الیابانیة.

للوائح● وفقًا العضوي لإلنتاج المطابقة شهادة على سیوة بواحة نخیل مزرعة 200              حصول
أصحاب من مزارع 200 من أكثر وتدریب ، دولیًا بها المعترف واالمریكیة االوروبیة               والتشریعات
تحت الزراعي والتفتیش لالعتماد المتوسط األبیض البحر مركز مع بالتعاون الصغیرة             الحیازات

 إشراف وزارة التجارة والصناعة وبدعم من جائزة خلیفة الدولیة لنخیل التمر واالبتكار الزراعي

تم● والذي تیست) (مید المتوسط االبیض البحر منطقة في للبیئة الصدیقة التكنولوجیا نقل مشروع                تنفیذ
مید" سویتش " المستدام واالنتاج االستهالك نحو المتوسط البحر دول "تحول برنامج اطار في                تنفیذه
نقل ویستهدف یورو ملیون 22 بتمویل (الیونیدو) الصناعیة للتنمیة المتحدة االمم منظمة مع               بالتعاون

  وتوطین التكنولوجیا الحدیثة وتحسین كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعیة .
للحاضنات● القومي البرنامج إطار في والجلود والحلي الموضة مجاالت في اعمال رواد 8               تخریج

البحث اكادیمیة من بدعم واالبتكار للتكنولوجیا الصناعة مجلس ینفذه الذي المتخصصة             التكنولوجیة
.(GIZ) العلمي والتكنولوجیا بالتعاون مع وكالة التعاون اإلنمائي  

التمر● لنخیل الدولیة خلیفة جائزة مع بالتعاون المصریة التمور لمهرجان الرابعة الدورة فعالیات               تنظیم
األمم ومنظمة (الیونیدو)، الصناعیة للتنمیة المتحدة األمم ومنظمة المتحدة، العربیة اإلمارات             بدولة
ومصدري مصنعي المهرجان في شارك حیث مطروح، ومحافظة (الفاو) والزراعة لألغذیة             المتحدة
المزارعین من وعدد النخیل، ووقایة وإنتاج زراعة وخبراء الجمهوریة، أنحاء كافة من              التمور
والبحثیة العلمیة المؤسسات من عدد ممثلي وكذا التمور، وتصنیع النخیل بزراعة             المختصین
ومسابقة عمل ورش عدة عقد المهرجان هامش على تم كما المعنیة، الدولیة والهیئات               والمنظمات

  لتشجیع مصنعي التمور.
الموارد● استهالك وترشید واالنتاجیة الجودة لتحسین مصنع 1194 الى فنیة إستشارات             تقدیم

خالل 1300 الى االستشارات عدد یصل ان المتوقع ومن لمنتجاتها المضافة القیمة وزیادة               بالمصانع
 عام 2019

  رفع كفاءة 3478 من الكوادر الفنیة بالمصانع.●
الصناعیة● المجاالت من العدید في مشروعاتهم لبدء الشباب االعمال رواد من 499 حوالي قدرات                بناء

– االثاث قطاع – البالستیك قطاع - المخلفات ادارة قطاع – والمتجددة الجدیدة الطاقة قطاع                 التالیة(
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قطاع – الجلود صناعة قطاع – الحلي تصمیمات قطاع - الموضة تصمیمات قطاع – المنسوجات                 قطاع
عام خالل 550 الى یصل ان المتوقع ومن ( والرخام التعدینیة الصناعات قطاع – الجلود                 دباغة

2019 
 

قطاع● – البالستیك قطاع ) التالیة الصناعیة القطاعات من عدد في لمنتجات اختبار 20980                تنفیذ
الصناعات قطاع - الحلي تصمیمات قطاع - الموضة تصمیمات قطاع – المنسوجات قطاع –                االثاث
20200 الى یصل ان المتوقع ومن الجلود) دباغة قطاع – الجلود صناعة قطاع – والرخام                 التعدینیة

 خالل عام 2019
 عدد العمالة المستفید 5275 ومن المتوقع ان یصل الى 5500 خالل عام 2019●

 
السادس● مدینة في الصناعیة المخلفات حصر إلى باإلضافة الصناعیة المخلفات بورصة موقع              إنشاء

 من أكتوبر ومدینة العاشر من رمضان.
واالبتكار● للتكنولوجیا الصناعة ومجلس الهندسیة للصناعات شبرا شركة بین تعاون بروتكول             توقیع

لتالئم الفنیة المواصفات أفضل تحدید في التعاون وكذلك واختبارها الموتور من األولیة النماذج               لتنفیذ
الموتور لتصنیع والتنفیذ التخطیط في التعاون وكذلك المستهلكین ومتطلبات الغساالت مصنعي             متطلبات

 بشكل كمي.
مخازن● وإنشاء الجدید الوادي محافظة تمور مجمع لتأهیل االماراتي الجانب مع تعاون اتفاق               توقیع

 مبردة بالواحات البحریة وإستقدام خبراء للتمور.
 بتوقیع بروتوكول تعاون مع مصنع 999 حربي لتشغیل المشروع الجدید (برمیل الدباغة).●
دیسمبر● 17 – 15 بأسوان المنعقد للنخیل الثانویة بالنواتج لالستفادة ByPalma مؤتمر              تنظیم

.2018 
●10) مسابقات من تضمنه وما ، الرئیس فخامة رعایة تحت المصریة للتمور الرابع المهرجان                تنظیم

مصر من عارضا 146 به (شارك ومعرض عمل وورشة التمور) لقطاع القیمة سلسلة تغطي                فئات
 واالمارات والسعودیة والسودان واألردن ولیبیا).

للتمور● أرفود مؤتمر – األردنیة التمور مهرجان – السودانیة التمور مهرجان بفعالیات:              المشاركة
 بالمغرب – معرض سیال أبوظبي.

المناجم● مدارس بین التعاون عنه نتج والذي الرخام مجال في االیطالیة الخبره نقل بمؤتمر                المشاركة
 اإلیطالیة مع مركز تكنولوجیا الرخام فى مصر لتبادل الخبرات.

ارخام● مجال في التكنولوجیات احدث استعراض وتم ایطالیا بجنوب لألحجار الثاني المؤتمر              حضور
  والجرانیت

التي● للتحدیات حلول ووضع المبتكرة الشركات جهود لتشجیع وذلك الصناعي لالبتكار جائزة              إعداد
 تواجه الصناعة المصریة.

 انشاء عدد 6 مصنع جدید للتمور خالل العام●
 تعمیق التصنیع المحلي من خالل تصنیع ماتور للغساالت المنزلیة.●
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وتم● الكیمیائیة والصناعات الغذائیة الصناعات قطاعي من شركة 30 لعدد مفصل فني دعم               تقدیم
ملیون 2 توفیر : إلى یؤدي مما الصناعیة الشركات في اإلجراءات تلك من تنفیذ%80 على                 الموافقة
وات جیجا 450 ترشید - الخام المواد من سنوي طن ألف 12 توفیر - المیاه من سنوي مكعب                    متر
مشروع اطار في سنویًا طن ألف 88 إلى لتصل الكربون أكسید ثاني غاز انبعاثات من یقلل مما                   سنوي

.MED TEST نقل التكنولوجیا الصدیقة للبیئة في منطقة البحر االبیض المتوسط 
ناشئة● شركة في للبدء ومساعدتهم شركة 40 لـ احتضان االعمال رواد من 80 لـ الدعم                 تقدیم

 ببرنامج دعم ریادة األعمال فى قطاع إدارة المخلفات "لیها قیمه" .
البالستیك● لصناعات مرغم بمجمع والمتوسطة الصغیرة المشروعات الصحاب الفني الدعم            تقدیم

 ومساعدتهم على البدء في اعمالهم
ابتكار● لالبتكارعن الدولى جنیف بمعرض بالحاضنه المحتضنین االعمال رواد من عدد1 وفوز              مشاركة

لها یقدم التي طنطا بمدینه المنسوجات بحاضنة المحتضنین الحروق مرضى لتاهیل ضاغطة              شرابات
 مركز تطویر المنسوجات الدعم الفني.

 
  تنفیذ هذه االنشطة كان لها اثر على❖

 
 زیادة اإلنتاجیة وتقلیل الفاقد فى اإلنتاج بنسبة تصل الى 35% في بعض المنشآت الصناعیة.●
  ترشید استهالك الموارد المختلفة (الطاقة -المیاه -المواد الخام) بنسبه 30-20 %.●
  زیادة نسبة تصدیر بعض المنتجات الصناعیة بنسبة %30.●
 خلق منتجات مصریة جدیدة ذات قیمة مضافة عالیة.●
 توفیر العدید من فرص العمل المباشرة والغیر مباشرة.●
 تقلیل استهالكات الكیماویات بنسبة %20-10.●
خالل● %61 قدرها الكمیة في زیادة و %73 قدرها المصریة التمور صادرات لقیمة في زیادة                 تحقیق

 الشهور التسعة األولي من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017.
 

  افتتاح مصنع تمور محافظة الوادي الجدید➢
 إفتتاح مخازن مبردة بالواحات البحریة وإستقدام خبراء للتمور.➢
التي➢ للتحدیات حلول ووضع المبتكرة الشركات جهود لتشجیع وذلك الصناعي لالبتكار جائزة              إطالق

 تواجه الصناعة المصریة في فبرایر 2019.
 

 تحریرًا في 2018-12-31
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