
 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع وفد مؤسسة التمویل الدولیة تنفیذ برامج تنمویة لدعم وتنمیة قطاعي
 الصناعة والتجارة

 
 م . عمرو نصار : المرحلة المقبلة ستشهد تنفیذ عدد من برامج التعاون المشترك مع مؤسسة التمویل الدولیة

 لزیادة القدرة التنافسیة للمنتج المصري في السوقین المحلي والخارجي

مختلف مع التعاون تعزیز علي الوزارة حرص والصناعة التجارة وزیر نصار المهندس/عمرو              أكد

الخبرات نقل خالل من والتجارة الصناعة بقطاعي للنهوض الدولیة التمویلیة والمؤسسات             المنظمات

المرحلة ان الي ،مشیرا القومي باالقتصاد الرئیسیین القطاعین لهذین المتطورة العالمیة             والتكنولوجیات

القطاعات من عدد في الدولیة التمویل ومؤسسة الوزارة بین التعاون برامج من عدد تنفیذ ستشهد                 المقبلة

من لتمكینه المصري للمنتج المضافة القیمة وزیادة التنافسیة قدراتها زیادة تستهدف والتجاریة              الصناعیة

 المنافسة باالسواق المحلیة واالقلیمیة والعالمیة

ولید السید/ برئاسة IFC الدولیة التمویل مؤسسة وفد مع الوزیر عقده الذي الموسع اللقاء خالل ذلك                  جاء

مؤسسة مشروعات اللقاء تناول حیث ولیبیا والیمن مصر لشئون بالقاهرة المؤسسة مكتب مدیر               لبادي

المؤسسة بین تنفیذها المزمع المستقبلیة المشروعات من وعدد المصري بالسوق الحالیة الدولیة              التمویل

للتكنولوجیا الصناعة مجلس مقرر الحضري حنان المهندسة اللقاء حضر المقبلة، المرحلة خالل              والوزارة

 واالبتكار والدكتورة شیرین خالف رئیس مجلس المشروعات التنمویة بالوزارة



مشروع آهمها والمؤسسة الوزارة بین الحالي التعاون مشروعات من عدد استعرض اللقاء ان الوزیر                وقال

التنافسیة القدرة تحسین یستهدف والذي المصریة الصناعة في الكهربائیة المواتیر استخدام كفاءة              رفع

تدشین جانب الي الطاقة كفاءة ممارسات وتشجیع الطاقة استخدام خفض خالل من المصریة               للصناعة

استخدام كفاءة تكنولوجیات صناعة في االستثمار وتشجیع الكهربائیة المحركات وتقییم الطاقة كفاءة              معاییر

 الطاقة في المواتیر والمحركات الكهربائیة المستخدمة في الصناعة

المواتیر استخدام كفاءة لتطویر والحوافز السیاسات من حزمة تصمیم یتضمن المشروع ان              واضاف

المحلي للتصنیع والترویج االستثمار زیادة ایضا یتضمن المشروع ان الي الفتا الصناعة، في               الكهربائیة

القیمة سلسلة تطویر علي التركیز خالل من التصنیع في المحلي المكون وزیادة الكهربائیة المواتیر                لصناعة

 لتصنیع المواتیر الكهربائیة في مصر.

االمداد سلسلة لتعزیز شراكة مشروع الدولیة المالیة المؤسسة مع حالیًا تبحث الوزارة أن نصار                وأوضح

بهدف النفایات، من المستخلص الوقود على التركیز مع مصر في االسمنت بصناعة البدیل بالوقود                الخاصة

 خلق بیئة سوقیة أفضل لتنفیذ وتنمیة مشروعات الطاقة البدیلة كجزء من منظومة إدارة المخلفات

القدرة على بكفاءةللحفاظ المتاحة الموارد الستغالل جدیدة تكنولوجیات تبنى تستهدف الوزارة ان              وقال

النمو معدالت على وتداعیاتها والبترول الطاقة أسعار ارتفاع ظل في خاصة الوطنیة للصناعة               التنافسیة

تقلیل خالل من المصریة الصناعات تنافسیة تحسین هو للمشروع األساسي الهدف ان الي مشیرًا                الصناعي،



كفاءة تكنولوجیات على القائم الصناعي القطاع ودعم الطاقة كفاءة ممارسات وتشجیع للطاقة              استخدامها

  الطاقة.

إدارة من وتمكینها المخلفات إدارة بمجال العاملة الشركات تأهیل شأنها من الشراكة هذه أن الوزیر                 وأضاف

وشركات النفایات من المستخلص الوقود منتجي مع التعاون وتعزیز بنجاح البدیلة الطاقة              مشروعات

 األسمنت

التمویل مؤسسة ان بالقاهرة الدولیة التمویل مؤسسة مكتب مدیر لبادى ولید السید/ اوضح جانبه ومن                 

البلدان في الخاص القطاع وتنمیة دعم على مباشرة بصورة تركز عالمیة إنمائیة مؤسسة اكبر تعد                 الدولیة

المبتكرة وأفكارها العالمیة وتجاربها الفنیة وخبراتها المالیة مواردها تتیح المؤسسة ان الى مشیرًا               النامیة،

 لمساعدة شركائها في تنفیذ مشروعات تنمویة تخدم اقتصادیاتها القومیة.

یبلغ مصر في الصناعي القطاع في المستخدمة الكهربائیة المحركات كفاءة رفع مشروع تمویل ان                وقال

الصناعة وزارة من بدعم الدولي التمویل مؤسسة من مالیة وبمساهمة سنوات 3 لمدة دوالر ملیون 2.3                

 والتجارة

الزراعیة الصناعات قطاع في جدید مشروع اطالق علي الوزارة مع حالیًا العمل یجري انه لبادي                 واضاف

 وذلك في ضوء االستراتیجیات القطاعیة التي أعدتها الوزارة     .

 تحریرًا فى 2019-4-30
 


