
 خالل كلمته بمؤتمر "استشراف المستقبل"..

  وزیر قطاع األعمال العام یستعرض محاور تطویر الشركات التابعة

 وعدًدا من نماذج اإلصالح والمشروعات

 

  

 

الجاري التطویر خطة محاور العام، األعمال قطاع وزیر توفیق هشام السید             استعرض

الخاسرة الشركات في سواء اإلصالح نماذج من عدد وكذلك التابعة بالشركات             تنفیذها

والقابضة والبري البحري للنقل القابضة مثل الرابحة أو والنسیج الغزل قطاع             مثل

 للتأمین.

  

 

أو رابحة سواء الشركات هیكلة هو التطویر في األول المحور أن الوزیر السید               أكد

خسائر من %90 نحو خسائرها تمثل التي الشركات على التركیز تم حیث              خاسرة،

قطاع المثال سبیل على ومنها الشركات، بهذه إصالح خطط تنفیذ في والبدء              القطاع

مدار على جنیه ملیار 21 نحو لتطویره التقدیریة التكلفة تبلغ الذي والنسیج              الغزل

للتطویر األولى المرحلة افتتاح قریبا تشهد التي للصلب الدلتا وشركة ونصف،             عامین

الثانیة المرحلة في الحًقا مضاعفتها یتم أن على بلیت طن ألف 250 إنتاجیة               بطاقة

الشركات في إصالحات جانب إلى طن، آالف 10 بطاقة جدید مسبك مشروع              وكذلك

القابضة في شاملة إصالحات إلى أشار حیث الربحیة، وتعظیم األداء لتحسین             الرابحة

 للنقل وطفرة كبیرة منتظرة في أداء القابضة للتأمین.

 

األعمال "قطاع عنوان تحت مؤتمر افتتاح في كلمته خالل الوزیر، السید تطرق              وقد

من عدد إلى المال"، "عالم مؤسسة تنظمه والذي المستقبل" استشراف            العام..

من الشركات لتمكین التطویر في الثاني المحور تمثل والتي اإلداریة            اإلصالحات

مركزیة تسویق إدارات إنشاء ومنها عالیة، وكفاءة الحوكمة وقواعد بآلیات            العمل

الجهاز مع والتنسیق التابعة، الشركات في اإلدارات وتقییم القابضة،           بالشركات

نظام إلدخال ضخم مشروع جانب إلى الحسابات، شجرة لتطویر للمحاسبات            المركزي

في العمل نظم ومیكنة وتحسین توحید بهدف شركة 60 نحو في ERP الموارد               إدارة

كافة مستوى على تدریبیة دورات إجراء عن فضال الرقمي، التحول برنامج             إطار

 الشركات التابعة في محاسبة التكالیف.

 



الشركات، قبل من ذاتًیا تمویلها تدبیر یجري اإلصالح خطط أن الوزیر السید              وأكد

غیر األصول من استفادة أقصى تحقیق في التطویر في الثالث المحور یتمثل              حیث

ضخها الجاري الضخمة لالستثمارات الالزم التمویل لتوفیر للشركات          المستغلة

استخدام تغییر في الوزراء ورئاسة الجمهوریة رئاسة دعم إلى مشیرا            بالشركات،

وتعاون منها، العائد لتعظیم مختلط سكني إلى صناعي من المستغلة غیر             األراضي

 السادة المحافظین في هذا الشأن.

 

 

بالنسبة اإلدارة في المشاركة إجراءات إلى الوزیر السید أشار متصل، سیاق             وفي

استراتیجي مستثمر على الترسیة توقع حیث والتعمیر، لإلسكان الجدیدة مصر            لشركة

بهدف وذلك المقبل، فبرایر في الشركة أسهم من %10 بحصة اإلدارة في              للمشاركة

تقدر أراضي ومحفظة ضخمة إمكانات من تمتلكه ما ضوء في الشركة أداء              تطویر

 بحوالي 20 ملیون متر مربع.

 

 

أن إلى أشار فقد العام، األعمال قطاع لشركات المنظم (203) القانون تعدیالت عن               أما

وسیتم المقترحة، التعدیالت دراسة على تعكف جمهوري بقرار مشكلة لجنة            هناك

العاملة القوى وزارة مع والتواصل إقرارها قبل التعدیالت بشأن مجتمعي حوار             إجراء

 ونقابات العاملین في هذا الشأن.

 

في والنقل الخارجیة التجارة قطاع هیكلة إعادة یجري أنه الوزیر السید             وأوضح

التي "جسور" مبادرة إلى سیادته أشار حیث والبري، البحري للنقل القابضة             الشركة

سلسلة تقدیم خالل من أفریقیا ودول مصر بین البینیة التجارة لتعزیز الوزارة              أطلقتها

مجال في المتعاملین لدعم واحدة نافذة عبر واللوجستیات النقل خدمات من             متكاملة

الصغیرة الشركات لتشجیع وإنما الكبرى الشركات فقط لیس الخارجیة           التجارة

خدمة خالل من الماضي أكتوبر في مراحلها أولى وبدأت التصدیر، من             وتمكینها

نحو إلى الوصول بهدف كینیا في مومباسا إلى السخنة العین میناء من البحري               الشحن

الجمركي والتخلیص التجمیع من المبادرة خدمات تستكمل أن على أفریقیة، دول 10            

التأمین خدمة توفیر جانب إلى ،2020 من الثاني الربع في والتخزین البحري              والنقل

والوساطة للتسویق شركة تأسیس مع للتأمین، القابضة الشركة خالل من البضائع             على

بالسلع إلكتروني كتالوج إعداد یجري أنه إلى الفتا الخاص، القطاع مع             بالتعاون

 المصریة المطلوبة لألسواق اإلفریقیة.

 



من واحدة مع الجاریة المفاوضات إلى الوزیر السید أشار السیارات، صناعة             وبشأن

النصر شركة إلحیاء الكهربائیة السیارات صناعة في الصینیة الشركات           كبرى

یقوم حیث سنویا، كهربائیة سیارة ألف 25 نحو إلنتاج یهدف مشروع في              للسیارات

 وفد من الشركة الصینیة بزیارة إلى مصر وتفقد المصنع خالل األیام القلیلة المقبلة.


