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 ملف معلوماتي عن: 

 المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية )ابدأ( 

 تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي:

مبادرة حياة كريمة بمشييييرتك متكامش بربط   للقيادة  الرئاسييييي لت ايش الشييييباب  برنامجخريجي الل عبد الفتاح السيييييسييييي الرئيسالسيييييد  بناءا على تكليف 

رئيسيييييي لت قين التنمية  بما يضيييييمن اسيييييتدامة المبادرةم تانط اا من كوه الصيييييناعة اي الم ر  ال  تتنمية العنصييييير البشيييييرل تتوطين التنميةللصيييييناعة  

ت تي المبادرة الوطنية لتطوير الصييناعة المصييرية أابدأأ لديا اطاك تنظرا ألامية الصييناعة  ي ت قين االسييتا ك األكفر كفاءة تياعلية للمواردم    ماالاتصييادية

 .الصناعة  ي مصر إلى أياق جديدة

ألف يرصيية عمش مباةييرة ت ير   150تتويير ن و  تتسييتفدا المبادرة الوطنية لتطوير الصييناعة المصييرية أابدأأ إسيياية اسييتفماراط جديدة لقطاك الصييناعة  

 القادمة. ربعةمباةرة خ ك السنواط األ

 المراحش الت ضيرية للمبادرة: 

اواعد بياناط للقطاك الصييناعي تالقطاعاط االاتصييادية المختلفة عالميا تعلى مسييتو    عمش اإلعداد للمبادرة الوطنية لتطوير الصييناعة المصييرية تضييمن

كز حياه كريمةم تإعداد دراساط تفصيلية بش ه كاية الجوانب الخاصة بالصناعة.   مصر ككش تالم ايظاط تمرا

 تالتي ةيييمل م راا تالجفاط المعنية بالصيييناعةموسيييعة ما كاية األطعمش   تجلسييياطتم عقد لقاءاط  تبعد دراسييية سييي سيييش القيمة للسيييلا المختلفةم  

دراسة  رجاك األعماك تالمصينعين من أصي اب المشيرتعاط الصيناعية الكبيرة تالمتوسيطة تالصيايرة تمتنااية الصيار  ي القطاعاط الصيناعية المختلفةم ل

كبة التطوراط ال ديفة  ي القطاك تجذب اسيتفتيرص التصينيا المختلفة تمشيك تفم ترييتفم لتطوير أعمالفم تتوسييعفا    فماحتياجات ماراط جديدة تموا

 الصناعي.

مبادرة تضيييمن اسيييتفادة كاية المصيييريين من النمو  للتم التنسيييين ما كاية الجفاط ال كومية تجفاط الدتلة المعنية بالصيييناعة لوسيييا خطة تنفيذية كما 

 حياه كريمة. االاتصادل تتضمن تويير مصدر مستدام لتمويش جفود التنمية  ي إطار مبادرة 

 األاداا األساسية لمبادرة ابدأ:

 تويير يرص عمش .1

 توطين الصناعاط ال ديفة .2

 . تقليش الفجوة االستيرادية .3

 اإلع ه األتك عن مبادرة ابدأ:

حفش إيطار األسييرة المصييرية أعلن السيييد الرئيس عبدالفتاح السيييسييي عن إط ق المبادرة الوطنية لتطوير الصييناعة المصييرية    تخ ك  2022أبريش   26 ي 

 ي   م كمبيادرة ليدعم تتوطين الصييييييييينياعياط الوطنيية ل عتمياد على المنتج الم لي تتقلييش الوارداطم ت لير من خ ك تعخيز دتر القطياك الخياص الوطنيأابيدأأ

 د من الصناعاط الكبر  تالمتوسطة تالصايرة تمتنااية الصار  ي مصر. توطين العدي

السييييد  كما تجه  بتقديم عدد من ال وايز  ي صيييورة أراسيييي ب ن االنتفاك تإعفاء من الضيييرائب لمدة خمس سييينواط. دالفتاح السييييسييييتتجه الرئيس عب

 دعم الفني تالمادل ال زم للمتعفرين.بتقديم أتجه الدعم ال زم لتقنين األتساك للمخالفين تتقديم ال الرئيس

 : أابدأأ الذراك التنفيذل للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

وهم محور المشروواا  البرو،، ومحور عام النرعااا ، ومحور  ،محاور ةثالثإلى  )ابدأ(  الوطنية لتطوير الصيناعة المصيرية  تنقسيم م اتر عمش المبادرة

 والتدريب.الرحث والتطويو 
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لصيييييناعة  تيضيييييطلا بالعمش على أاداا المبادرة تم اتراا ةيييييركة ابدأ لتنمية المشيييييرتعاط  .م.م تالتي تعد الذراك التنفيذل للمبادة الوطنية لتطوير ا

تت قين   ةالمصيييريةم تتسييياام ييفا ميسيييسييية حياة كريمة ب صييية حاكمة بما يضيييمن تويير مصيييدر مسيييتدام لتمويش حياه كريمة تمشيييرتعاتفا المسيييتقبلي

 .   التمكين االاتصادل للمواطنين  ي ار  حياة كريمة

 م ور المشرتعاط الكبر :

كاط ما كبار المصييييييينعين سيييييييواء كان  مشيييييييرتعاط اائمة تر علىالكبر   مشيييييييرتعاطللمبادرة تاو م ور اليقوم الم ور األتك  ب  ي تطوير  عقد ةيييييييرا

 أت مشرتعاط جديدة.  أنشطتفا

كة ما الخبراء  ي القطاعاط المختلفةم تتشيييييجيا الصيييييناعاط الماذية   إطار م ور المشيييييرتعاط الكبر  يجر  ت ي زيادة االسيييييتفماراط الصيييييناعية بالشيييييرا

  تمعامش الف ص تاالختباراطتسييييماه ادرتفا على التوسييييام تتطوير ةييييامش لمقوماط العمش الصييييناعي من خاماط تصييييناعاط ماذية تمنتجاط نفائية 

كة ما القطاك الخاص. تالتكامش  ما س سش القيمة بالشرا

متطلب مغذية وقد نجحت المراعرة الوطعية لتطويو النررررعااة المنررررجية  ا مجميي المنررررعيي  المتعاقطرررري  عا ل اليطاص الوا د لتوطي   ررررعااا  

 اي سيييييييقوم بتصيييييينيعفتال  األجفزة الكفربائية المنزليةمكوناط  تاسييييييتف   المنتج من ابش ت الف من المسييييييتفمرين الم ليين )مفش   اإلنتاج بحجم كريو

كة ما المستفمرين األجانب(.الم ليين ت الف من مصنعي األجفزة الكفربائية المنزلية  اتاستف   تتصدير إنتاجف  بالشرا

كاط بفا كش من اطاك األجفزة الكفربائية المن تالذل استطاك جذب مستفمرين    زليةتتتضمن القطاعاط التي نجح م ور المشرتعاط الكبر   ي عقد ةرا

كميا نجح م ور المشيييييييييرتعياط الكبر   ي جيذب  من الييابياه تالصيييييييييين تتيايواه تإيطيالييا تتركييا لتوطين صييييييييينياعياط مكونياط األجفزة الكفربيائيية المنزليية.

سيائش النقشم تالصيناعاط المعدنيةم تالورق  اسيتفماراط  ي اطاعاط صيناعاط األسيمدة تالمنتجاط الكيماتيةم تالمطاا تاللدائنم تاطا  يار السيياراطم تت 

 تمنتجاتهم تأجفزة االتصاالط تالم ركاط تالمولداط الكفربائيةم تالمنتجاط الجلدية تالمعداط الفقيلةم ت يراا.

الى نيل ميمل  شروكة جنعرية   20و  ا رة  شروكة منرجية  33مي    رعاا  مشرووص  64معفيذ   ،  تى اآلنجوومحت مظلة محور المشروواا  البرو، ي

 عولة. 12 التبعولونيا م 

معايير توطين أحدث التكنولوجياط  ي الصيييناعةم تنسيييب مكوه كاية المشيييرتعاط الكبر   ي إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصيييناعة المصيييرية   تتسيييتو ي

لكبيرة تالمتوسييطة تالصييايرة. كما تسييتفدا  م لي مرتفعة يتم زيادتفا بشييكش تدريجي بما يضييمن تقليش الفجوة االسييتيرادية تالتكامش بين الصييناعاط ا

 بعض المشرتعاط تصدير إنتاجفا بالكامش للخارج بناءا على دراساط المواصفاط الفنية تالقياسية ألسواق التصدير.

 م ور دعم الصناعاط: 

. كما تفا حتى تسيييتطيا تقنين أتسييياعفام ور دعم الصيييناعاط إلى تقديم الدعم الفني تالمادل للمصيييانا المخالفة تالمتعفرة تمسييياندينقسيييم العمش  ي 

كز حياه كريمة للبناء على  سييييتمر بالتنسييييين ما يرين ميسييييسيييية حياةالتواصييييش الم  يعمش م ور دعم الصييييناعاط على كريمة الموجود  ي كاية ار  تمرا

كز حياه كريمة تضييمن تعظيم اسييتا ك   مجفود الدتلة تطفرة البنية األسيياسييية تعمش تمكين ااتصييادل من خ ك توطين سيي سييش صييناعاط متكاملة بمرا

كزم تتوطين صناعاط حديفة بفا.  القيمة المضاية لموارد اذه المرا

 لتطوير تالتدريب:م ور الب ث تا

ب ث مشك ط المصانا المتعفرة تإيجاد أنسب ال لوك لفا بطرق علمية  تيتركز دتر م ور الب ث تالتطوير  ي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ  ي  

القطاعي تالفردل بمعملية حديفة تب اش تكلفةم   المستويين  الصناعة  ي مصر على  ال ديفة تت ديث تتطوير  العالمية  للتكنولوجيا  كبتفا  ا يضمن موا

 .2030تموايقتفا الستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 

 تالخاصالصناعاط الت ويلية للقطعاه العام  تخاصةالعاملة  ي مصر  ي مختلف المجاالط  اً للشركاطتتكنولوجي   الصناعية ينياتعخيز القدراط 

 يستفدا م ور الب ث تالتطوير تالتدريب تتقديم التدريب الفني تالمفني تالتفقيفي لفا. 

تقوم بتويير خدماط التدريب المختلفة تاالةراا على   تتعتبر األكاديمية الوطنية للتدريب ةرير استراتيجي لمبادرة ابدأ  ي مجاك التدريب حيث أنفا

كبة المشرتعاط الصناعية    .جميا جفاط التدريب ال كومية تالاير حكومية التي تستفدا مبادرة ابدأ التعامش معفا كما يفدا اذا الم ور إلى سماه موا

 برتوكوالط للتدريب ما جفاط مختلفة حكومية تخاصة. لتطوراط المت حقة  ي الصناعة.  تنجح م ور التدريب تالب ث تالتطوير  ي توايا
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 2030خطوة للبناء على الجفود السابقة تالطرين إلى مبادرة أابدأأ 

لموانئم  جاءط مبادرة ابدأ للبناء على اإلنجازاط الضييييييخمة التي حققتفا مصيييييير  ي البنية الت تية تةييييييبكاط الطرق تمشييييييرتعاط النقش تتطوير المطاراط تا

كز لوجستية.تيائض كفرباء يكفش تاطية التوسعاط المستقبليةم تإنشاء مده جديدةم تمجمعاط صناعية   تخدمية تمرا

كاية جفود اإلصي ح االاتصيادل تمسياعي الت وك الفيكلي تت سيين مناس االسيتفمار تممارسية األعماك تدعم كاية جفاط الدتلة    تتسيتفيد مبادرة ابدأ من

 للصناعة تالتصدير.

لة اإلنتاج  كورتنا تما سيببته من اختناااط  ي سي سيش اإلمداد تاألزمة الرتسيية األتكرانية تأزمة التضيخم العالمي تيكد أه ال مناص من ت رير عج  ي زمة

مصييييرم ت لر بالتعاته بين رجاك األعماك تالمصيييينعين المخلصييييين تالشييييركاط األجنبية التي تر ب  ي االسييييتفادة من  تاالسييييتفمار تالتصيييينيا تالعمش  ي

 .ابدأأ أ كاية األجفزة المعنية بالدتلة ت   مظلة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصريةما  م تبالتعاتهالطاااط الكامنة  ي مصر

تنايسييي متنوك من خ ك خلن ااتصيياد معر ي   2030تتعتبر المبادرة الوطنية لتطوير الصييناعة المصييرية أابدأأ أحد األدتاط الرئيسييية للوصييوك إلى مصيير 

 تت سين مناس األعماك تريا مستو  تنايسيته تتويير يرص العمش ال ئن.تت فيز التصنيا 


